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г
Думи на делото и истината

• ЮГОСЛАВСКИТЕ НАРОДИ СИ ИЗВОЮ
ВАХА ПРАВОТО САМИ ДА РЕША-

• ВАТ СВОЯТА СЪДБА
•Л' ;А.

... В резултат на дълготрайната, тежка и кървава бор
ба неравна боРба. защото ние влязохме в нея 
голи ръце 
можност

почти с
в резултат на тая борба ние днес имаме 

да се съберем тук, да
въз-

създадем един орган, едно 
тяло, което заедно с Върховния щаб на Народоосвободител- 
ната войска и партизанските Югославия, заедно 

комитети ще поддържа нашата 
тила, ще организира

стопански нашата разрушена страна, колкото

отряди на
-• с наРодоосвободцтелните 

борба, ще организира политически и 
е възможно

да се направи това при съществуващите условия, за да мо
жем да доведем тази борба до победоносен край . •.

. .. На нашето Антифашистко вече на наРодното осво
бождение на Югославия лежи тежък товар, пада голяма 
отговорност. Ние нямаме почти нищо. Имаме само оръжие, 
което придобихме с кръвта на нашите най-добри борци. 
Пашата страна е разорена, нашият народ понася страшни 
страдания и мъки, гладен, гол и бос, изложен на четниче-
ския, окупаторския и усташки зверски терор. Но ние имаме 
едно — непоколебимата твърдост и вяра на изстрадалия 
народ, че победата ще бъде негова.

(Из речта пред Първото заседание на АВНОЮ 
на 26 ноември 1942 година)

★ ★
\

... Трябва да се вземат всички мерки, за да могат на
шите народи да си осигурят такова държавно устройство, 
което би се основавало на братството и равноправието на 
всички югославски народи и което би гарантирало истинска 
свобода и демокрация на всички обществени слоеве. През 
последните двадесет и три години монархията напълно се 
компрометира пред народа. Тя не беше 
кратическите начала, а на диктатурата на най-реакционни" 
те клики. Монархията не беше спойка за братството на ю- 
гославските народи и основа за създаването на силна наро
дна държавна общност... За това има стотици и хиляди 
доказателства и това е известно на 
Само Републиканската демократична форма на управление 

да попречи, щото-на нашите народи никога вече да не

носител на демо-

всички наши народи.

може
се случват подобни нещастия . .. ЯЙЦЕ С ВОДОПАДИТЕ НА ПЛИВА

... В продължение на тези две години и девет месе- 
борби за своята свобода и 

югославските народи си извоюваха правото 
своята съдба. Денят на Републикатанезависи- 

сами даца тежки и кървави 
мост 
решават

АВНОЮ(Из доклада пред Второто заседание на 
„Развитието на освободителната борба 
славските народи 
събития”)

иа юго- 
във вРъзка с международните Това стана на Втората сесия 

иа Антифашисткото вече (съ
вет) на Народното освобожде
ние на Югославия (АВНОю), 
което се състоя в босненския 

' градец Яйце, намиращ се па вс 
че освободената по това време 
тернтоория, обкръжена от десе 
тки дизизии на иацистите кои 
то бяха поробили Европа. Исто 
/рическите решения, конто се 
приеха бяха резултат на победи 
гге на IIародоосвободителп ата 
(войска над окупатора VI ма го 
'лемите обществени промени, 
станали през време па Народо 
(освободителната война,

В края на 1943 година вече 
стана ясно, че са' съзрели усло 
вцята за тоова този процес на 
раззитие да бъде формулиран 
и уточнен с решенията на елин 
авторитетен форум. Това . го на 
прави Антифашисткото Вече иа 
народното освобождение на 
Югославия на езоето втопо за 
седанис. на 29 ноември 1943 го 
дина. То изпълни огромно важ 
на задача като създаде здрави

основи на новата югославска 
общност.

На сесията бе приета Декла
рация ,в която бе изложена о- 
И511 кат а за развитието на осво 
боднтелпата борба иа югослав
ските народи п основните ре
шения- Най-важните между та 
зн рещеиня бяха: Антифашист 
кото пече на народното освобо 
ждение на Югославия се про
възгласява за върховен закопо 
'лчтелеи и изпълнителен орган на 
Югославнд със всички особено 
стп иа народно правителство; 
така наточеното югославско е- 
лшграптеко правителство се ли
шава от правото на законно 
правителство и на крал Петър 
П Караджорджсвич се забран 

завръщането в страната; 
бъдеща Югославня трябва да 
бъде създадена върху принци
па на федерацията.

Освен това нозоибраиото пре 
дставителство на АВНОю прие 
Няколко твърде 
ния: за присъединяваме

Югославия на ония части от 
югославската територия, които 
след Първата сзетовИа война 
бяха аиектнрани от страна на 
Италия; за присъждане звание 
то маршал на. Югославня на 
Йоспгт Броз Тито; за създаване 
иа Комисн по престъпленията 
на окупатора и неговите слуги.

По такъв начин на 29 ноем
ври 1943 година новата югосн 
да века държава получи не са 
■мо здрави основи, но и органи 
на властта, които върху тези 
основи можеха да изпълняват 
своите задължения. На млади 
те и бъдещи поколения — а1 
борците, които тогава бяха се 
събрали в босненския градец 
мислеха най-тАшред за тях — е 
посочен не само пътят, по кой 
то ттрябва Да се върви, но е по 
казано и как трябва да се вър> 
ви. Днес след двадесет години, 
няма ююелавяиин, който да 
нс знао. чс участниците във 
Второто заседание на АВНОЮ 
действително посочиха празнл 
НИя път.

★ ★
НаРодоосвободителна борба и напио- 

неразривно свързани. На
не би била така упорита

__ „Днешната
налният въпрос в Югославия са

и искат да потискат и занапред народите на Югославия. 
__ НаРодоосвободителна борба —

ако те нямат :
биха били само 

освен общюгослав-Думите
една фраза, дори и измама,

и национален смисъл 
т. е., ако те не биха значили не 
Югославия, но същевременно 
словенците, сърбите, македонците, 
те и пр., ако Народооевободителната

П,|тпинр каквото действително кова съдържа на всич„и „ароди на Югославия.
Иародоосвободителната

за всеки народ поотделно, 
освобождение наски смисъл само

и освобождение на хърватите, 
шиптаритс, мюсюлмани- 

борба нс би имала та- 
носи — свобода, .пва

равноправие
В това е и същността на

I
борба. Югославия в све-(Из „Националният въпрос в 

НОВ)тлината на важни реше- 
към
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Двадесет години нова Югославия ■ '■ ---------- тг------ -

Десетилетия 

на стремите лен 

възход
Диего десетилетия в развити 

ето на социалистическа Югос
лавия
самия разгар 
товма войп.1 тя се конституира 
като република, до днес, 
то е приета новата Конститу
ция — се характеризират с из 
ключптелно високи телшове на 
стопанското развитие. Да сран 
пяваме настоящата 
МОщ
пр‘едн двадесет, по-точно осем 
надесет години, което ще реч 
с времето .когато утихна елх-ъ 
рът на войната, е почти невъз 
можно. Такива 
Югославия никой п не поази. 
защото страната трьгпа по път 
я на стопанското р-дзвипю. б.-з 
каквато и да било материална 
база. В хода н.. войната нз за 
гтшаха само един милион и се
демстотин
Войната остави след сгбе 
.много ' почти 
ни градове, съвсем унищожена 
промишленост, кеято п иначе 
предстеазлязаше само една чет

ра ,п свързваща северните с 
южните гр.лпцп па страната.

Понастоящем, в сравнение с 
довоенния период, национални 
я г доход па Ютослазия се уиу 
личи три пъти, а промишлено 

пет н-ь'ти 
Също така и селскостопанско 
го производство се увеличи с 
50"Л>, въпреки сушата през пое 
ледните толнуц. Коренно се из 
мени в този период п характе
рът Н1 югославското стопанст
во. Относителният лял па про 
мишлечюто производство в' на
ционалния доход възлизаше на 
25 процента, а сега неговото у 
частпе е 42 пр'оцента. Промиш 
леността етапа водещ отрасъл 
на. нашето стопанство. Проме
ни се и структурата па заетото 
население в полза па заетите з 
промишлеността. До Втората 
световна война в селското сто
панство бяха заети 77 ма сто от 
населението в страната, а сега 
този процент е под 50 на сто.

За по-добро обяснение на та 
зн огромна крачка, с

от момента, когато а 
па Втор.ла све- Нови 

Белград ттшшжв■ког;в
ГО Г1р0113ВОДС11Ю

1. зн година в стопанството 
значителни 

промени. Планирането, участи 
ето па трудещите се в разире 
делението на дохода, управля
ването и вземането на решения 
за »*- пйталорложенгията} пред 
назначени за повишаване жнз 
неното равнище на трудещите се 
— всички тези въпроси са ст.т 
нали компетенция на трудещи 
те се. на производителите. Ра
ботническите съвети изминаха 
за последните 13 голини значи

ти цялото производство на мля
слънчог-

етошшека дпоприемпик, телефон или 
ле ви Зор, хладилник, 
машина и пр. а сега 
минути излизат на пазара 5 те 
левизора, 8 телефона. 11 хладил 
пика, 30 радиоапарата.

През пзминалит девадесет го 
липи югославската общност по 
стигна забележителен напредък 

селскотЪ стопанство. Сега 
всеки осми обработваем 

обхв шат от общестзе

те- осъшес.внеина страни и; с гази от с..ко. захарно цвекло, 
лед и други маслодайни расте 
мия- По производство на царе 

заема второ

перално 
всеки 60

вица Югославия 
място в Европа и четвърто мя 
сто в света^ Също така, по сре 
лен добив иа тази култура от е 
дииица площ тя заема пето мя 
сто в Европа и седМо в света.

производство на пшеница 
Югославия дели първото мяс
то с няколко страни, като осъ 
шествявя годишно н^д 4.2 ми
лиона тона пшеница. пр*и сре
ден добив 21 центнера от хек 
тар. (Приведените данни са по 
лученчи въз основа на добиви 
те на пшеница през тази годи

сразнсиня в

и в 
почти По

1

хектар е 
пот» управление. Обществени
те стопанства сега успяват, в 
сътрудничество' със земеделс-

частии-

ХИЛяАИ ютосл вя н и.
СИ II от експериментПЪТ

до утвърдена система, кеято оп 
равла съшествувантео си с ре 
зултатлте. които бяха постигна 
ти в югославското стопанство.

телен
съвсем разруше- ките производители

да произвеждат около 85 про 
иента от необходимите пазар
ни излпцтепн на пшенина и сви 
не. около 65 — царевица и поч

гтл

която
на)

Запис за Яйце
дни на Народоосвободителнат я 
борба. през 1941 година. Въста- 
ническите отреди на прославе
ния и легендарен герой Симо 
Шолая разбиха недалече от Яй 
це един батальон на куизлин- 
говската устащка войска.

В ръцете на безстрашните па 
ртизански борци нападнаха ПъР 
вите военни трофеи — скъпоце 
нното за тчх оръжие.

Нощ срещу 5 ноември 1941 
година. Мъртвата тишина око 
до Яйце извеДнах прекъсва пу 
коггът нР картечннщгге, свиете 
нето на куршумите и тътнежът 
ма бомбите. Беше известно: то 
ва Краишкият партизански о- 
тряд атакуваше устатите.

Оттогава Яйце. както много 
други босненски градове през 
5Яародо(Осзо5оАитетелната бор
ба, често минаваше от едни в 
други. За пърри път и този 
прославен град бе освободен 
на 23 септември 
като същата година Още един 
•път пада в ръцете на врага П 
отново бе освобождаван. Води 
ха се тежки сражения, пада
ха жертви от двете страни. Ге 
'ротшите партизански борци 
.че жалеха сили. сякаш знаеха 
че този град на яйцевидния 
връх вече з идната 1943, годи
на ще стане гр‘ад — родно мя 
сто на Републиката.

много тгрекарал з Яйце крал 
Томаш. който умрял 1441 годи 
па. Скоро след смърта на То
маш, неговият син л наследник 
Стйепан То.машевич 
уа плаща данък на турския су 
лтан и тоза ускорило решение 
то на Мехмет П Завоевателя 
да покори Босна. Той лично 
тръгнал с войските си да поко! 
ои Яйце и ла плени непокор
ния крал. Чувствувайки несигу 
пност. Томаш езич отстъпил, о- 
баче. докато султанът обсаж
дал града. Мехмед паша зало
вил с измама Томашевич. дока

Тук, в тоза босненско градче 
разположено 
връх, по който е получило име 
то си, з зори на 29 ноември 1943 
гощша, на Второто заседание 
на АВНОЮ, бе взето историче
ското решение: ........Югославия
да бъде изградена върху демо 

федеративен пртш- 
оощност

на яйцевидшш

отказал

кратичен
цтш, като държавна 
па разноправни народи — ка 
кто това е записано в Аеклара
штята ма заседанието...

Днес това романтично градче 
не ни изглежда малко, както 
някога. За днешното му вели
чие се е постарала близката нс 
тория. Тя пилете в него цяла 
та драматика на едно съдбоно 
си:о решение на народа взето 
всред вихъра на войната, реше
ние. което означаваше пълно 
и безвъзвратно отричане на 
монархията

пал го в султанския стан над 
Яйце и го погубил 

Дълго още 
Яйце отстоязали на турските а 
тгки, но не издържали:
1463 година те били окончател 
но разбити от силните турски 
отряди. Но Яйце не останало 
дълго под турска власт. Съща
та година, през октомври ун
гарският крал Матия Корвин 
обсадил гр'ада и з първия пои 
стъп превзел Долната крепост.

Още няколко пъ

защитниците на

през

1

НЕПОКОРЕНО ВЪВ 
ВЕКОВЕТЕ 1942 година

Монтаж на ,,Фича За прастаро Яйце знаят най-
много историците, конто усър* 
дно са преровили архивите 1» 
музеите, за да съберат докуме
нтите За тозщ град, разтоло- 
Жен на бреговете на бързите 
реки Плаза и Вър‘5ас.

Построяването на твърдини
те в Яйце — казва историята— 
пада по времето от 1391 до 1440 
година. Оттогава датира и сег.. 
виното име на Яйпе.

Югославия си обезпечи, едно. 
от първите места между стра
ните, които в следвоенния пе.- 
риод са постигнали най-високи 
темпове в развитието, ще при
ведем само няколко примера. 
Днес годишното производство 
на срУдстза за производство, в 
Югосл-впя е много по-голямо, 
отколкото през двадесетгодищ- 
иото съществуване на до поси
па Югославия. Сегашното- про 
нзводство на електроенергия е 
десет пъти по-голямо от дово
енното и Югослазия дори се 
явавява като износчик на елек 
троенер.гия в съседните страшг. 
Пропзволсгвото на медт*' се у- 
величи 25 пъта. металообработ 
вашата промишленост около 10 
пъти. химическата — осем чер 
чата металургия — 7. хранител 
но.тл промишленост 'л строител 
ството14—5 пъти. въгледобивът 
на Други артикули — вече ,от 
три пъти.

До войната 
■югославския 
ставл-гзаха селскостопанските I 
гтполукти и суглззшшто а сега !
ПТ50МЧШЛРНОСТТ- УЧаСТВЧТЮ Т, ;
износа с 82 п^опенга от което I 
\ве трети представляват финал.
чи ТТПОАЛ7КТЧ Н° ттг\о>*Т.ПТТЛ''Т?Г!Г-Г'
гтот^^чо'ство. С^глясчо между 
няролната клягтг<ЬтхТ<-отгттгг 
^•'чаяптмтл. тогославчег пон.°^ 
ТОстттт^М ТТГ.^ОИЗЗ^Ж ля ГЖОАП
гт^ХТТ Т70Т>»ЧА оЛРТ^ТПГУСЪОТйщ ЖС-

чттег и матттнч тсоттто 'Л
т/-:гчмгпгл АТГТМТДГ ВО ЛПТТЧ^ТГЧЯ АТТ 
тттг» аг»4е ЛГГЧЛТТТТ-ТО гя Ч^СТЯЛТТ-
та.-»тг»т т* пллт-ТЧЧ на А^Чгг
XX ДгКт-»тттгя

.До 1^4 ГОЛТТТ-тд п ТПТПСЛ ''аттгт
чр е ппоизвел^н тшто рачи п**

.в-ърта част от стопанството на 
страната, а селското стопанство 
во приведе до равнището 
феодалния начин на обработва 
не; лишавайки го напълно от 
механизацията.

В резултат иа такоза поло
жение нова Югославия по не
обходимост трябваше в първи 
те следвоенни години да пола
та усилия за въвеждането {л ук 
.репзането на новата обществе 

система и за обновяването

ти турците празили безуспеш
ни опита да покорят града. То 
вя обаче им се

на
удаде »двам

след поражението на уп—\рци- 
те в боя при Мохач и след про 
падането на унгарската държа- 
за, когато турският Хусреф бег 
го превзел през 1527 година 

Оттогава1'огаваш- НЯКОГАШНОТО УЧИЛИЩЕ— 
ИСТОРИЧЕСКО ЗДАНИЕ

този град-крепост

Спомена за тази година днес 
з Яйце пази една от някогаш
ните училищни сгради на дес
ния бряг на река Плива. В та
зи едноетажна сгради, под вър 
хозете, която се оглежда в 6И 
стрнте води на планинската '?* 
аса, бе провъзгласена Републи
ката...

Тоза започна през месец 
густ 1943 година. Точно както 
някога през славната история, 
се водеха боезе за Яйце. Около 
древните твърдини каканшке-

■и избухваха 
бомби. Партизанска задача бо 
ше д-л се презземе градът .Ата 
ка след атака. И на 18 август 
1943 голина Яйце бе превзето 
и освободено И не само това

освобо-
откъдето

полнти 
на Народо

на
и изграждането на икономичес 
ката база иа своето перспектив 
но развитие- През 1946 година 
чрез национализация се отнеха 

предприятия 
югославяии

промишлени 
от собствениците 
и чужленицн. и бяха предаде 
ни на управление и контрол на 
обгнестзото

Чрез аграрната реформа бед 
ните селяни получиха имотите 
на бизтшгге едри земевладелци. 
Това бяха първите 
развитието на югославското на 
родно стопанство зърху нови
те основи на социалистическия 
обществен строй, който в след 
ващите години се усъвършенст 
вуваще постоянно

ав-

СТъПКИ в ха картечницитечетияи пети от ; 
износ ппед- .

— то стана центз-о на 
легГгаа 
най-високото зоенно 'Я

:Като зключн в изграждано 
то на народното стопанство ог 
ромно число трудещи се. Югос 
лавия почти 
обновяването! на старите про
мишлени обекти пристъпи 
изграждането на нови заводи и 

В този период само 
построи

територйя

ческо ръководство 
осободителната войска ръкоз 
Дете военните операции.

В Яйце се намираше 
Броз Тито.

А поез ноехгзри същата 
ча 142 делегати, представител '

НарОЛИ
Плизз

чпсузъзгласпхП републиката, яз 
начин золя-
наролн.

тто)едновременно с

йосппкъм домът На Културата в Яйце
*шят жупан Хървое, наречен 
..графът от ЯйцеТ, се преселил 
в този гр‘ад. център на Плнзс- 
кз жупа. а след неговата смърт 
босненските владетел.и нзбпа- 

Яйпе за своя сто,лица. Ннй-

•загуопл своето ГОЛ* 1фабрики.
югославската младеж

седемдесет прамишлени о-

военно 
пие и станал обикнозр-на 
оа в

значе-
каси-
импе-огро.мпата турска на всички югославски 

в тази сграда на брега на
н°л
бектн между които десетки зо 
доцентрали,. заводи. жолезопът 
л аутостоа-

рия.

ОТ ЕДНИ В ДРУГИ 
Тоза стайа

Р ЬЦЕ 
пъп пи те

съвременната оазявайки по тоз71 
та на югослазскитенн. и 

да, надминаваща
ли още а1100 кнломет



3братство 1

САЩ Джон Кенеди
ТИ ТО: Кенеди ми найраЬи силно 

Ьйечашление и кашо държаЬник
кашо чоЬек

Грагичната смърт на президента на

Убийство което потресе целия свят
На 22 ноември около 

сет часа президентът на Съеди 
неките американски щати Дж
он Кенеди бе убит в град Да- 

'лае, щата Тексас. п к
Атентатът над ' Джон Кенеди 

бе извършен в момента, 
то колата на президента 
ваха на

Дзаде- ТЪРЖЕСТВЕНО ПОГРЕБЕН- 
НИЕ НА ДЖОН КЕНЕДИ

производство, която е намере
на на петия етаж и на 
са намерени отпечатъци на пр'ь 
сти.

пея не

В продължение на осемнаде
сет часа, колкото ковчегът с 

останки на КенедиЛИ ОСВАЛД ПОНЕСЕ В ГРО
БА СИ ТАЙНАТА ЗА АТЕНТА
ТА НА ДЖОН КЕНЕДИ

тленните 
бе изложен з сградата на Кон 
греса, покрай катафалката, на 
която е лежал Абрахам Лин- 
колн. преминаха око 250.000 а- 
ме?|иканци. Под звуците на 
Шопеновият траурен марш и 
ирландските гайди погребална 
то шествие тръгна от Капитол 
към националното гробище. Ар 
лингтон, където американците 
погребват езоите войници а ге 
нерали. Впогребалното шествие 
се намираха представители на 
около сто страни от Света: — 
22 президенти на републики и 
председатели на цр?знтслства_ 
•га. три монарха, няколко лесе 
тка министри на външните ра 
боти. подпредседатели шефове 
на парламентите.

кога-
мина

центърва на града
кдето президентът трябзаше да 
говори на обеда, организиран 
в негова чест. От една шестое- 
тажна сграда, недалече от три 
ъгълника, кдето се секат три 
улици, отекват четири изстре
ла, Президентът бе улучен и па 
АПа в прегръдките на с. пруга 
та си, която з този момент кле . 
кнала. за да го защити от вто-* 
ро нападение. Но това били 
смъртсносгш куршуми — един 
ият в главата, а другият з ти_

И човекът, който беще. обви 
нен за убийството ма Джон Ке 
идеи бе убит .на 24 ноември не 
далече от мястото, къл-.то бе
ше смъртно улучен американа 
кмя президент. Той понесе в 
гроба най-голямата тайна — за 
смъртта на човека, чийто жи
вот завърши в същр.та тазтг 
Меморилал болница в Далас 
Още по_рано бе съобщено, че 
в неделя осоло четири часа Ли 
Освалд ше бъде прехвърлен в 
друг по- сигурен затвор.

Прехвърлането на Ли Осва- 
лд з доуг затвор следеха теле
визионни 'и кино-камери. В ма 
мента когато Ли Освалд излиза 
от лн<Ъта един възр'астем 
с бомбе а з черно сблркло по 
лека се придвижва към Ли Ос.

Това е Джек 
Руби. собстзеник на един баг> 
в Далас. Джек Руби 
бил арестуван.

така че прехвърлянето 
на Кенеди в болницата ,,Мемо- 
риал“ не можеше зечг нищо 
да помогне. Президнетът почи
нал половин час след атентата 

Смъртта настъпила точно в 1 
часа .местно време или 20 часа 
вечерта средноевропейско вре 
мс.

ла

Югославската делегация ко
ато съчиняват 
ча Съюзния изпълнителен съ- 
Зст Петър Стамболич и държа

председателятЧОВ’К

валл н стреля. вният секоетап ма външните 
т,'аботи_ Коча Попович се мами 
Р"ше в групата на чуждестра
нните представители.

ДЖОНСОН ПРИЕМА ДЛЪЖ
НОСТТА ПРЕЗИДЕНТ НА САЩ веднага

В този момент започва под 
готвянето на самолета за завъ 
рщане зъв Вашингтон, 
лет в който ще се однгае една 
непреживяна сцена в жизнена

ПОСЕЩЕНИЕ НА РУМЪНСКАТА ДЪРЖАВНА 

ДЕЛЕГАЦИЯ В ЮГОСЛАВИЯ
само-

та история на тридесет и шес
тте президенти на САЩ. Вице 
президентът Лиидън Джонсон, 
според словото на американска 
та Конституция, стана прези
дент. з оня момент когато пре 
зидентът Джон Кенеди издъх
на. официално стана президент 
като положи клетва край тяло 
то на убития президент пред съ 
дията Сара Хюс.

На 22 ноември тази година в 
Белград пристигна румънска дъ 
ржавна делегация начело с пре 
дседателя на Държавния съвет 
на Румънската народна репуб
лика и първи секретар на ЦК

ската държавна делегация поз
драви президентът на Републи
ката Тито със своите на-близ- 
КИ сйътрудници.

Същия ден президеитът Тпто 
и председателят Деж със сътру 
дниците си Еодиха разговори, ко 
пто преминаваха в приятелска ат 
мосфера.

На 24 ноември Георги Георгиу 
Деж със съпровождащите го ли 
ца посети Сараево и Мостар. На 
пътя ст Сараево за Мостар гос
тите разгледаха водоцентралата 
Ябланица.

На 25 ноември румънската дъ 
ржаана делегация посети метат 
лургичиия комбинат в Зеница, 
където се състоя голям митииг, 
на който говори Георге Георгиу 
Деж. Той каза. че е предвидено 
по време на пребиваването на 
румънската длегация в Югосла 
вия да се подпише договор за 
съвместно изграждане на водо_ 
енергиен и плавателен гигант в 
Геруап. Деж говори за приятел
ството между югославския и ру 
мънакия гзароД, което потича 
още Ст стари времена и от вре
мето на борбата за свобода и на 
шюнална независимост от теж 
ките години На Втората аветов- 
иа война, по време на която РУ 
мъиският народ следеше с чув 
стео на дълбока солидарност ие 
устрашимата борба на югослав
ските народи.

Президентът Тито с покойния президент Кенеди в САЩ
По повод трагичната смърт на 

президента на САЩ Джон Кен0 
ди, презц ентът на Република
та Йосип Броз Тито даде след
ното изявление:

„Вестта за злодейския атентат 
срещу президента па САЩ Дж- 
с-н Кенеди и За неговата траги
чна смърт дълбоко изненади и 
потресе и мене и всички наши 
хора. Тази скръ&па вест »ш па
да толкова по-Тежко, че само 
преди кратко време имах възмо 
жнест дъ водя с президента Ке 
не. и сърдечни разговори и не
посредствено да се убедя, че той 
дълбоко съзнава необходимостта 
от запазване нища в света и ст 
миролюбиво разрешаване на ме 
жду.народните проблеми.

Президентът Кенеди ми напра 
ви силно впечатление и като 
държавник и като човек. От 
срещата с него понесох импре
сията за него като държавник 
с високи качества, който схва
ща между на го ,ннте събития и 
настоява, въпреки вепчки въз
можни препятствия, да действу 
ва по посока на подобряване на

*&*ш-Я :*гч
Л>.ат меж. ународното отношение. Не 

гегата активност, без оглед на 
всички трудности, които има
ше в своята работа даде поло
жителни резултати в намалява
нето на меж-ународното напре 
женке. Въз сонова на в.печатле 
нията ст тази среща с президве 
та Кенеди бях уверен, че той в 
по-нататъшната си работа без
съмнено още повече би допри
несъл за подобряването на ме- 
жд ународпото положение и за 
създаването на пс нататъшни 
възможности за миролюбивото 
разрешаване на разлшшите ме
ждународни проблеми

Със смъртта па президента Ке 
педи амернкаискнят народ туби 
една папспша крупна личност 
п своята история, а миролпбиви 
ят свят един искрен поборник 
на мира.

Югославските народи дълбоко 
жалят тази голяма загуба, коя- 
т0 претръпя народът на САЩ, 
толкова повече, че президентът 
Кенеди с отношението си към 
пашата страна показа, че е при 
птел на югославските народи.”

©в-•.ЯЛ*
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КОЙ Е УБИЕЦПТ НА ДЖОН 
КЕНЕДИ? $щ

Два часа след смъртта на пр 
езидента Джон Кенеди полици 
ята арестува Ли Ссфалд, който 
най-налред бе обвинен за убий 
ството на един полицай а след 
осемчасозЪ разпитване и като 
официален убиец на Джон Ке 
неди. Подигията е утвърдила, 
че Ли Освалд е работил в сгра 
дата, от която бе извършен а 
теитата а че според изказвани
ята на свидетели в момента 
на атентата Се намирал в сгра
дата. Ли Освалд бил заловен 
в. кино ..Тексас" три мили да
лече от Мястото на атентата. 
Обвиненият Ди Осдалд носил 
със себе си револвер, но куршу 
мите се различавали от калибъ 
ра на оръжието, с което бил у- 
бит Кенеди. Полицията е уста
новила. че срещу президента 
Кенеди е стреляно с азтоматич 
на пушка маузер, германско

‘.УА’- •щшш

I

Георге Георгиу Дгж
I

иа РРП Георге Георгиу Деж. 
На Белградската гара румън-

800,000.000 динара, от косго за 
развитие 
над 423,000.000 динара, за подо
бряване и модернизиране на, 
селскотсопамското производен* 
во над 174 милиона динара 
подобряване и модернизиране 
иа селскостопанското произвол 
ство над 174 милиона динара, 
за иодобряпаие иа занаятчийс
кото производство над 121 ми
лион динара. Изградени са две 
пови фабрики'от които Фабри 
ката за производство на гуме
на нишки първа н единствена 
пи мишки първа и деннетшена 
■з пашата страна. Реконструи
рани са всички занаятчийски 
предприятия („Свобода'“, „Брат' 
ство“',

уезличи. Броят за заетите з сто 
VIлистното се увеличи с 861 ра 
ратника и служащи в ин
дустрия с 410 души, а в 
Селското стопанство на общест 
«вения сектор с 200. Такова на
растване броя на заетите, раз- 
Шггието на промишлеността И 
«селското стопанство доведоха 
!до силно разслояваме на села 
то в Общината, което 'з значи 
ггелна степен съдействува за1 
засилването на обнугетзения се 
ктор на селското стопанство.
! Когато изтъкваме резултати
те и успехите които постигнах 

“ме през изтеклия период, 
може да отминем слабостите 
•и трудностите, които съпрово
ждаха развитието на стопанство 
го. Тези работи са и от су
бективен а от обективен 

‘цер.

Димитър Манов на промишлеността

ГОДИНА НА ВЪЗХОД
в действие и дадоха сотвстсл) 
продукт.

Националният доход на гла
ва от населението се увеличи 
от 28.250 динара през 1957 го
дила на 71.200 динара през 1962 
година.

Съвкупното 
през същия период сс увеличи 
с 209%), а само промишленото 
производство в края па 1962 
година беше с 82 пъти по-голя 
мо. Та нараста от 8.500.000 
иа над 713.000,000 динара. Про 
изволството на занаятчийските 
.стопански организации се увс 
личи с 5 пъгги, иа земеделски
те кооперации с 6 пъти а село 
кото стопанство ма частния се 
ктрр с 5 пъти.

Стокооборотът в нашата 
_ муиа с увеличи с 78%^ а оборЦ 

•гът иа гостилиичарското обс
лужваме се удвои.

Безспорно такова 
скокообразно движение се 
жи на значителни капацитети 
капиталовложения за раззитие 
на стопанството в нашата ко
муна.

ши проблемът на изостаиолст- 
та и стопанската неразвитост, 
най-добре ще илюстрират след

Трудещите се на Дгшитроз- 
комуиа посрешнат А®градска

на републиката с гордост за 
резултати 

на обществения и
ня мите данни:

В структурата на национал
ния доход осъществен през 1957 
година селското стопанство у- 
чагствува ттте с 80°/о,са всички ос 
танали стопански отрасли 
20%. За индустрия по това вре 
ме не можеше а дума да става, 
защого не същестзуваше, а о- 
нова малко производстзо, кое
то се осъесгзяваше в трудодо 
бива и производството иа зана 
ятчийските организации участ 
вуваха з структурата иа наци
оналния доход само с 6.4°/о Са 
мо пет години по-къси ,това 
значително се измени. През 1962 
година в структурата ма пациО 
надпия доход селското стопан
ство участвуваше с 55%>. а с°л 
ечостопанските отрасли с 45%. 
При това трябва да се изтъкне 
вилното ччастие на промишлено

постигнатитерад
з развитието 
стопански живот а зарад пер 
сатективата- която се открива 
за по-добър и пощастлиз жи- пропзводство

свот. наиаВ рамките А с помощта
социалистическа общ-иашата

ност за сравнително кратък по 
риод от време е постигнато И 
изградено толкова много, че ис 
торията на този край не пом
ни такъв възход.

и някои от тях прерас
наха в индустриални (обекти, 
като например „Цнле“'.

В течение е реконструкцията 
иа „Механик'' в която

карак

трябва1
да се инвестират около 250 ми 
лиоиа

Задачите, които трябва да о^ 
съществпм в машата Община з 
предстоящия период ие са ма 
лкп. Те са огромни, но не а иа 
изпълними. Само през 1963 го- 
лииа производството трябзп да 
иарастне с 30°/о в сравнение с 
1962 година, което не

изос
как-

и твърдеЕкстезивиото
танало селско 
то и дребното 
дребната търговия

бяха основни 
издръжка и 

от този 
нямаше дори

занаятчийска Ра

дгшара,
предприятие ще бъде обор“уде 
но с твърде съвременни съо
ръжения за финна механика, В 
строеж е и цехът за оплитане 
на гумените нишки за коетто 
трябва да се инвестира около 

И 220 милиона дгшара, а тези дгпг 
общността осигури средства 
от 441 милион динара за нзгра{ 
ждане на нов

стопа иство,
занаятчийство,

и печалбар 
източни- 

живот на иа 
край. А и мит 

нито ед

така че гова!

ко-ствсгго 
ци за 
селението 
ровград 
на по голяма 
багилиитда.

Ако се зърнем
ни назад ше м°и<с^ иап.
да видим какво всичко е г 
■равено зя стопанското разви-

ческите фактори Да Р

е малко, 
но не а нереално. Както успеш) 
но осъшестзявахме задачите в

силно
дълняколко голи 

наистина
стта с 21%. а заедно с ппои.ззо 
лственото ззнаятчийстзо участи 

увеличава на 34%. Тоза 
показа, че през този пери

изминалия период, вярваме, че 
и в предстояншя период ще гя 
■изпълняваме още по-лобр'е. за 
Ла може стопанският ход на иа 
тчата Обптиа да бъде оше по- 
бърз за нашето пощастлгсзо Я 
по-добро бълеше.

по-съврсмснеИ 
Цех за производство на гумени 
нишки от латекс. В строеж е 

През изминалите пет години и мотел с около 40 легла, 
с помощта на общността в ко , - Броят 
луната бяха вложени над

ето се 
ясно 
од са
конструирани съществуващите 
мощности, които бяха пуснати

изградени нови или ре-
на заетите в нашата 

“комуна също значително сс
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Председашеляш на ЛескоЬашка
околия Йосиф ТрайкоЬич

в Босилеград

КЪДЕ И КАК ДА СТРОИМ

През последните години в Димитровград 

безправно построени 70 къщиI

На 13 ноември Босилеград по 
сетиха председателят на околпй 
ската скупщина в Лесковец дру
гарят Йосиф Трайковим, под
председателя на Околийската 
скупщина Милорад Велксвич п 
представителят в Републикан
ското вече Асен Лазаров.

Заедно с председателя па об 
щнпската скупщина в Босиле
град Стойне Иванов и други об 
ществено-политпчсски дейци в 
комуната те обстойно разгледа
ха проблемите и трудностите па 
комуната.
Като най-належащ въпрос Ос 
въпросът За пътя Власннска О- 
круглица — Босилеград, за чп 
ето оспоссбяване ще Се застъ
пят и представители ст Околия 
та. Също така въпросът за до
г-раждане на позата училищна 
сграда в Босилеград зае важно 
място. Пр*зблем‘ьт на общински 
ят бюджет и занапред си оста
ва неразрешен, тъй кат0 кому 
ната в края на го типа та ще 
влезе с около 50 милиона задъл 
женпя.

Представителите от околията 
изтъкнаха, че ще се опитат да 
се изнамери начин за изход от 
сегашното незавидно финансо
во положение на комуната, ще 
положат усилия за доизгражда 
нето На вече започнатите обек
ти, а във връзка с това бяха 
разгледани предггроектите на об 
ществения план за идната годн 
на. перспективният седмогоди-

шск план, изготвянето па сггату 
ад на общината и пр.

След няколкочасовия разто- информира добре, купил от ча
стно лице парцел за строеж на 
кгьща на улица „Сутйеска”. Той 
иска да строи 1 жилище, оба
че според градоустройствения 
план на Димитровград с предви 
депо на това землище да бъде 
построена сграда с три жилища 
Фактически. М. П. е купил зем 
лище още за двама. На частно
то лице, собственик на национа 
лизирането землище предвиде
но за строеж М. П. заплатил 
по 200 динара 1 квадратен ме
тър. а ако беше постъпил по 
законен ред, чрез органите на 
Общинската скупщина, той би 
плащал по 80 динара метър.

Обърнахме се към завежда
щия имуществено-правния от 
дсл в Общинската скупщина в 
Димитровград Павел Трайков 
да ни уведоми защо граждани
те често „под ръце*' купуват зе 
млище за строежи.

— Най-често гражданите пра

ка през последните 5 години в 
1-рада никнаха 3 сателит-сели
ща с няколко десетки къщи. 
Голямо число от приждащите 
от юг, от Бурела и Дерекула 
спират” край Желгоша и Лука 

вица и там строят. Обаче след 
години
ще наложат някои проблеми __
включването в градоустройстве 
иия план, и в градската водо
проводна мрежа и пр.

Трябва обаче да изтъкнем, че 
много от ония. които получат 
позволително Да строят къща 
не се придържат към договора. 
Именно, за 18 месеци лицето, 
което получи решение за стро
еж трябва да построи сградата. 
Има обаче случаи, когато ня
кои строежи се протакат с го
дини. По такъв начин се спъва 
нормалния ръст на града, а от 
друга страна има негодувания 
от страна на онези лица, които 
оше не са получили разрешите

. Искате ли да строите къща 
— тогава незабавно се отнесете 
към имуществено правния от
дел на Общинската скупщина. 
в Димитровград- Там: ще ви ос
ведомят с плана за строеж вър 
ху неизползваното землище в 
града. В противен случай може 
и па вас да ви се случи да ку
пите парцел за себе си а факти 
чески сте купили за още двама 
трима души... .

С закона за национализиране 
па неизползваното за строежи 
землище от 1858 година точно 
е предвидено къде какво ще се 
сгройи в район ма града, разби 
ра се, в съгласие с градоустрой 
ственил плац па Димитровград. 
Според този закон предимство 
а използването иа това земли
ще има Общината, която може 
да го разпределя на заиптсресо 
ваните лица.

Кои от предишните собстве
ници могат да строят на свои 
парцели които са национализи
рани.

Само ония. които нямат поне 
чо от две квартири. В противен 
случай те строят незаконно.

Един свеж примсц може да и 
люстрира до какво може да се 
стигне кога то гражданите, кои
то искат да строят не се обър
нат на компетентно място.

Работникът М. П. от Димитро 
вград, който е и отборник на 
Общинската скупщина, без да се>

1» и техните строежи

Йосиф Трайкович
вор по проблемите иа комуната 
представителите от Околията
посетиха пробните експлоата
ции на фосфатни руди в Д. Ли 
сина и изказаха надежда, че ми 
нното изследване ще допринесе 
за икономическото укрепване 
на комуната.

Ст. Н.

ПО НАШИТЕ КРАИЩА

ЖЕЛЮША ПОЛУЧИ ТЕЛЕВИЗОР 

ЗА ПРАЗНИКА НА РЕПУБЛИКАТА
гласен за път от Ш разряд и за 
неговото издържаване ще се 
грижи околията.

Младежта от Борово се 
готви за празника 

на републиката
Активът на Съюза на младе 

жта в село Борово ще посрещ
не празника на Републиката — 
29 ноември с подбрана култур
но-забавна програма.

С тази програма след това са 
модейцнте от село Борово ше 
посетят II някои съседни села 
в Бурела.

но за да се изнамерат средства 
за павирането на пътя от Сур- 
дулица до Власинско езеро и 
за поправка от Власинско езе
ро до Босилеград. Същ0 така и 
въпросът За съгласуване на по 
стопите заплати на просветните 
работници и служещи в държа 
вното управление, въпросът за 
оформяване на общи служби, 
каквито са различните инспек
ции.

Организацията на Социалисти 
ческия съюз в Желюша ще на 
бави за 29 ноември — Празни
ка на Републиката телевизио
нен апарат, за който от фонда 
за електрификация са определе 
Ни 250.000 динара пари.

^9-ти ноември е двоен праз
ник на Желюша — Празник на 
Републиката и празник иа елек 
Трификацията на селото.

На 29 ноември 1959 година Же 
люша ее електрифицира, за та 
зи дата през 1960 година селото 

осветление. За

"Строеж,,М. Петров

вят това. за да не си ..мръзнат” 
със собствениците на това зем
лище. Други пък се страхуват 
да питат, смятайки, че на това 
място няма да им се позволи 
да строят...

лно, а са подали молба за стро 
еж на къща.

Много .диви” строежи”. . .
Освен това бе извършена раз 

мяна иа опит в дейността, кое 
то е от особено значение, кога
то се има предвид, че икономи 
чеекмте и други условия са по 
чти същите в трите комуни.

Накрая бе взето решение та
кива срещи да Се устройват по 
чти всеки месец.

След заседанието представи
телите от съседните комуни Ра 
згледаха по-големите обекти в 
Босилеградската община и по
сетиха пробните експлоатации 

фосфатни руди в Лнейна.

Ст. Н.

През последните няколко го
дини в Димитровград никнаха 
около 70 ,.диви” строежи. Така 
по протежение на международ
ното шосе Ниш — София ник
наха безброй къщици, построе
ни на бърза ръка. които след 
няколко години ще бъдат сери 
озен проблем за общата градо
устройствена линия на Димит
ровград.

Някои от „новите жители” на 
Димитровград вече поставят въ 
ггроса за водоснабдяването и 
други комунални проблеми.

М. Андонов

получи улично 
29 ноември 1961 година Желю- 

въведе радиоуредба, а през
За 5 години — 3 сателит — се

лищаша
1962 година набави магнетофон.

За юбилейния празник на Ре 
публиката тази година Желюша 
ще купи телевизор.

»Джошш мост« ще се 
строи тази есен

От официални извори се уз
нава, че тази есен ,,Джонин мо 
ст” ще бъде временно постро
ен. а предвидени са средства и 
за трайно решение на този про 
блем. защото този мост свърз
ва Димитровград е голяма част 
на селата от Бурела.

През последните пет години 
Димитровград чувствително на 
расна. Всекидневният прилив 
на населението от околните се
ла в димитровградската проми 
шленост ОТ ден на ден все пове 
че изостря „жилищната криза”. 
Затова голям брой работници и 
служащи се ориентират към 
строеж на собствени къщи. Та

М. А.

НАСКОРО ТЕАЕВИЗЩА 
И В ДИМИТРОВГРАД на

В Общинската скупщина в 
Димитровград вече сериозно се 
разглеждат възможностите за

построяване на
преподавател и в Димитровград.

Какю вече е известно, реле
то на „Черни връх” над Пирот 
не досяга Димитровград който 
се намира в „мъртъв ъгьл‘‘ 
очаква се наскоро да при
стигнат специалисти от Ниш, 
които Да проучат терена. С еле 
ктриерикацията на селата ОТ За 
бърдие и една част от Бурела 
ще се създаде възможност про 
драмата на югославската телеви 
зия да следят много жители от 
Димитровградско.

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 

Ь ДимишроЬ/рад
Честити 29 НОЕМВРИ—ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА

И| живописната долина 
на река Ерма

Още тази ссеп ще 
бъде паправеи пътят 

Погапово -- Тръпско 
Одоровци

телевизионен

всички граждани ош Димитровградско, като им Пожелава нови 
трудови Победи в социалистическото строителство.

иа

бив-Наскоро на мястото на 
шата тесиолинейка от Погано-

Общпнският комитет на СК и 
Общинският отбор на ССРН

в Босилеград

започнево до Одоровци ще 
строеж на път из долината на На всички свои членове в общи

ната Пожелаваме нови усПсхн в 
социалистическото строителство 

По случай

29 НОЕМВРИ- 

Деяя иа Републиката

Общинският отбор на ССРН
Димитровград

река Ерма.
За тази цел околийското упра 

вление на пътищата вече е одо 
брил0 парични средства 
нос от 1.000.000 динара, 
своя страна и Общинската скуп 
щина в Димитровград ще даде 
известна парична помощ. За и- 
дваща зима селата от Дерекула 
чрез Поганово ще бъдат свързва 
ни с центъра на комуната —■ 
Димитровград, докато през 1964 
година ще се продължи с изгра 
ж да нето на път из живописно
то ждрело на река Ерма от СУ 
ково до Ракита на дължина от 
28 километра.

М. А.

Три комуни на 
съвместно 
заседание

в из- 
а от

поздравяват всички трудови хора 
по случай

29 НОЕМВРИ —
Деня на Републиката

като им пожелават нови трудови успехи.
Неотдавна в Босилеград 

еьстоя общо заседание на пред 
седателите на общинските скуп 

секретарите на ОК на

се

щипи и
СКЮ от Босилеград, Власина и 
Сурдулица.
Засадението имаше характер на 
делови договор и измина 
знака на обстойно разглеждан,* 
на общи въпроси, които заемат 

място в икономиката на

На всички свои сътрудници 

редакцията на в-к „БРАТСТВО64
и читателипод

честити
важно
отделните комуни.

Разгледа се въпросът за пътя 
— Сурдулица. и се 

Се действува задруж-

Пътят из долината на река
Ерма който ще бъде изграден с 
огромно участие на населението 
от този край ще бъде провъз-

29 НОЕМВРИ — ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА
Босилеград 
реши да
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Пленум на Главния отбор на ССРН на Сърбия
ОЩЕ ПО СМЕЛО ДА СЕ РАЗВИВА КООПЕРАЦИЯТА, 

СЪВРЕМЕННОТО ПРОИЗВОДСТВО, ИНТЕГРАЦИЯТА 

И САМО УПРАВЛЯВАНЕТО В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

новната насока в селското стопанство, 
пленум на Главния отбор на ССРН 
нмври в Белград.

зации. В резултат на досегаш
ните интеграционни мероприя
тия са създадени 37 едри про
мишлено-селскостопански ком
бината и голямо число делови 
сдружения.

Единствено

внимание наръне по-големо 
производственото сътрудничест
в0 в областта на животновъдст 
вото, птицевъдството, 
ството. По такъв начин 
крива възможност за заемането 
на работна ръка. която в обла
стта на полев-ьДсл'в°'го с!0 подти-

възход. макар с извесцни коле 
бания. През миналата година в 
производствено сътрудничествопроизвод- 

съдържа оо 
която определи Деветият 

в Сърбия, състоял се на 14 но

овощар-
се от-

високопрод се
тивното производство може да 
бъде основа на социалистичес
ките обществени отношения на 
село. Обобществяването на сел 
скостопанскот0

Съвременното производство 
изисква големи капиталовложе 
ния, които земеделският произ 
водител като единица не можа 
да обезпечи. Това е по силите 
само На цялата общност. Оьще 
ствуват две насоки за развива
не на обществените отношения: 
увеличаване на обществената 
собственост и второ, да се орга 
низира обществено производ
ство чрез производствено сътру 
дничество между кооперациите 
и частните земеделски произво 
дители.

В доклада на другаря Миха- 
ило Швабич са посочени и мо
тивирани и двата вида 
скостопанското производство.

ното производство е заело 
де важно място в цялото 
скостопанско производство, 
то при това е станало единстве 
ният производител на някои ин 
дустриални култури. Охце По- 
голям0 е значението на общест 
вения сектоо в областта 
кооборота.

твър
сел

ска от машините.
На пленума бе изтъкнато че 

не трябва да се опасяваме от у- 
величените приходи които ПР° 
изводствения сътрудник осъШе 

пр>и висока производи
телност със свой труд Напро
тив така Създадени приходи осъ 
ществяват е щовремено по-голе
ми количества стоки за пазара 
създават по-способен потр>еоител 
тел на промишлените стоки. Це 

този комплекс от въпроси 
на Со 

съюз още по-

ка-
производство 

става необходимост не само за 
обществото и за обществените 
селскостопански савяваторганизации 
но и за частния земеделски про 
иззодител.

Тази година се предвижда да 
бъдат откупени към 60 хиляди 
хектара обработваема земя. 
Процесът на обобществяването 
върви в • две насоки. Едната е 
увеличаване 
фонд на обществените земедел
ски стопанства, а другата — 
производствено сътрудничест.

на сто

ПОД СРЕДНОТО
СКО РАВНИЩЕ

ЮГОСЛАВ-

Макар в този период селско- 
то стопанство в Сърбия да е по 
стигнало най-голям напредък, 
според думите на МихаилоШва 
бич, не бива да се пренебрегва 
фактът, че има доста слабос
ти и грешки дор-л Данните това 
рят, че общият растеж на сел
скостопанското производство в 
Сърбия е бил нещо по-бавен от 
средното [югославско 'увеличе
ние. Защо е това така? Доклад 
чикът, както и участниците в 
разискванията изнесоха някол
ко основни причини:

— неблагоприятната структу 
ра на селското стопанство, ори 
ентирано предимно към полевъд 
ството; недостатъчното участие 
на животновъдсвото. овощар
ството. лозарството, градинар
ството; недостатъчна ориентиро 
вка към съвременно специали
зирано, високопродуктивно про 
изводство; отбягване на големи 
капиталовложения, без какви- 
то няма ни високо ,производ
ство; слабостите в организация 
Та на труда в обществените зе

лият
налага на организациите
циалистическия 
смело да настоят за развитието 
на производственото Сътрудни
чество, за1 висока производител 
пост, да подкрепят интеграцион 
ните процеси и да обърнат по- 

внимание за развитие-

на поземления
на сел-

во.ЗЕМЕДЕЛСКИЯТ ПРОИЗВОДИ 
ТЕЛ ПРИТЕЖАВА ГОЛЕМИ 

ПЛОЩИ НО ВЛОЖЕНИЯТА 
МУ СА МАЛКИ

От 1945 до 1962 година са ку 
пени към 52 ха. Предполага се 
през тази година да бъдат изку 
пени още 60.000, ха. Откупуване 
то на земята е забавяно по ред 
причини: дълговете на селско
стопанските организации, неб
лагоприятни условия на креди
тирането, големи задължения 
за изплащането. Затова е<2 пое 
тавя въпроса за участието на 
общността в откупа на обра бог 
ваемите площгъ Щ0 се отнася 
до земеделския стопанин нему 
най-много е пречила собствена
та несигурност след продаване 
то на имота. Ако би се изнаме
рил начин щото в замяна за 
земята да му се обезпечи съог 
ветна пенсия, сигурно е че значи 
телно по-големи повърхности 
би се предложили за откуп.

голямо
то на органите на самоуправле 

обществените земедел- 
стопанства пред които стои 

по-решително 
разпределението

на-

нието в 
скиЗемеделският производител— 

частник обработва 86 на задачата много 
да приложат
според труда та по такъв

влияат за увеличаване- 
стабилизирането на произ

сто от
земята, притежаза 80 на сто от 
едрия добитък, 81% от свинете 
99% от птиците. Земята обрабо 
тва главно с впрегатен добитък 
обаче 56% от домакинствата ня 
мат впрягове, а 40% нямат плу 
гове.

Земеделското население на
малява и относително, и абсол
ютно. Селото най-много се на
пуска от младежта. Доходите 
на селянина растат, обаче това 
е повече резултат на повиша
ването на цените и на приходи 
те от други дейности, отколко- 
то резултат на увеличени доби 
ви в селскостопанското произзо 
дство. Стоковото производство 
става все по-важен фактор. Все 
още не можем да говорим за 
по-здрава насока на селянина- 
частник към отделяне на значи 
телни средства за подобряване 
на обработката на имота, защо 
то земеделският производител 
отделя средно на година около 
8 до 10 хиляди динара за един

чин да 
то и
ВОДСТВОТО.

Голям брой участници в рази 
говооиха по всички 

въпроси Наблегна се върскванията 
тези
ху необходимостта да се изме- 

структувата на ггооизводство 
се подобои животновъД- 

и ово-
| ни 

т0 да
ството. птицевъдството 
царството. та се оазвива селско 
стопанското птюизводстр.о в пла 
ненските райони. Изтъкна се не 
обхол.имостга произвоттртрено^о 
съгпттшичество бъле тто-паз 
нообпазно и по-дългосрочно.

Михаило Швабич

са били внедрени към 26% от 
обработваемите площи. Пряка 
задача в тоза отношение е съо
ръжаването на кооперациите. 
Например за производственото 
сътрудничество в полевъдство- 
то сега има към 7.000 трактора, 
което Не е достатъчно ни за 
сегашния обем на производство
то. Освен това трябва да се об

меделски стопанства и коопера 
циите. ПРОИЗВОДСТВЕНОТО СЪТ

РУДНИЧЕСТВОТО СТАВА 
НЕОБХОДИМОСТ ЗА ЗЕМЕ

ДЕЛСКИЯ СТОПАНИНДА НАСОЧИМ ВСИЧКИ СИ
ЛИ КЪМ ПОДОБРЯВАНЕ НА 
СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ПРО

ИЗВОДСТВО

в разисквалия 
на по-обоя“ане-

сттутк

Важно място
та бе дадено и

квалификационнатаПоложението на земеделския 
производител го насочва към 
производствено сътрудничество 
ксето досега е било в постоянен

то на
тура На кадрите в кооперации
те и в земеделските стопанства.

След редица мерки, предприе 
мани от различни органи на об 
щността За подобряване поло
жението на селскостопанските 

положение.хектар. организации, при 
че този въпрос все не е разре 
,1пен докрай гелто цай-добре вре 
пак трябва да насочим всички 
сили към производството.

Важно място в доклада

БЕСЕДИ С ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПЪРВИЯ НАРОДООСВОБОДИТЕЛЕН
ОТБОР В ДИМИТРОВГРАД

Народъш ош Димиш роЬфадско решишелно 

разкъса с фашизма и народнише йредашели

В ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР 
ЗНАЧИТЕЛНИ УСПЕХИ В 

ПРОИЗВОДСТВОТО и стоко 
ОБОРОТА и в

разискванията бе дадено на жи 
вотновъдството. Също така пле 
нумът обърна голямо внимание 
на въпроса за подобряване на

В началото на 1963 година в 
Сърбия са работили около 1450 
обществени селскостопански ор 
ганизации, притежаващи осно
вни средства за 350 милиарда 
динара. От 1957 До 1962 година 
за селското стопанство са били 

300 милиарда 
пет

производството в планинските 
предели, които заемат 70% от 
територията на републиката. 
СР Сърбия полага големи наде 
жди и в агромелиорационните 
системи, особено в системата 
Дунав — Тиса — Дунав и в бъ 
дещите системи в слива на Мо 
рава и- Космет.

Истатко Станулов и Кирл Апостолоз днес са служещи 
в Общинската скупщина в Димитровград. А преди 18 години 
те бяха едни от ония, които първи помагаха н укрепваха нова 
та народна власт в Социалистическа Югославия. Те б-дха един 
от ония хора, които и денем и нощем не знаеха за почивка, 
защото възобновяването на Родината търсеше много: даваше 
се и за фронта и за укрепването на тила...

Разговаряхме с тях за тези героични и трудни дни. дни 
когато Родината се дигаше от развалините на фашистките 
мракобссници. А спомените от едно такова време Са незабра
вими. Защото — е тези героични дни сс заздравяваха основи 
те на придобивките от Революцията, спечелени с 
1.700.000 югославянн.

яваха политиката на нова Юго
славия и широко участвуваха в 
изграждането на страната. Пове 
Нашите хора напълно поздрав- 
че от 99% гласуваха за кандида 
тпте. Това недвусмислено гово
ри за огромните симпатии към 
народната власт и желанието да 
се строи страната...

Особено активни бяха младе- 
щите и девойките от околията. 
С ентусиазъм и младежко до
стойнство изпълняваха всяка 
задача. Те бяха първи и когато 
трябпаше да се провеждат из
борите, а бяха на челно място и 
в организирането и участието 
ка трудовите бригади за възоб 
иопяваието на страната!

Кирил Апостолов: — Мисля, 
че първите избори за народна 
власт в Димитровградско мина
ха с рядък успех. Доколкото си 
спомням, ние бяхме на първо мл 
сто и Пиротски окръг.

При провеждането На всяка е 
дна акция твърде жива актив- 

• пост проявяваше и АФЖ-ето, 
и Народната младеж, и Народ- 
ния фронт и всички други... На 
родът с радост и въодушевле
ние посрещна първите избори. 
След това, в годините на изгра 
ждането и до днес той изказа 
това доверие на дело. взимайки 
най-широко участие в изграж
дането на страната ...

отделени около 
динара, т. е. всяка година

повече отколкото в пре-пъти
дишния петгодишен период.

Общественият сектоо вече е 
станал сила, която огромно вли 

частните селскостопан ТРИДЕСЕТ И СЕДЕМ ГОЛЕМ*1 
КОМБИНАТА

яе върху 
ски производители и върху тя
хното производство и Произво
дителност. Чрез различни ви
дове производствено сътруднич 
ество той се явява като непосре 
дстзен организатор за увелича 

осъвременяване на гтро-

кръвта наДевети пленум обстойно раз- 
за осъ-гледа всички въпроси 

временяване и подобряване на 
производството, подчертана С 
ролята на специализацията, ко 
ят0 между другото изисква и 
много по-голямо сътрудничест
во между

Какви проблеми имахте като 
членове на първия околийски 
народоосвободптелеи отбор и 
Димитровград.

Истатко Станулов: — Пробле
ми имаше много. Петима члено 
вс на отбора: Нацко Тодоров 
като председател, Кирил Апос
толов като касиер, Драгомир 
Стефанов и Тодор Кръстев ка
то членове и аз като секретар 
денонощно заседавахме, защото 
ежедневно възкръсваха пробле 
ми, които налагаха и Спешно 
разрешаване. Ние бяхме влезли 
в съвсем нова къща, поза стра 
па строехмс, а това нс беше ле- 
ко ...

Кирил Апостолов: — Намери
хме се в положение когато ня
маше. или почти нямаше пика 
кви законопредписагшя. Това 
беше доста трудна задача за 
нас. Нашите заключения и ре
шения бяха и наши закони... За 
това всяко едно решение дълбо 
ко обмисляхме, защото нашата 
задача беше крайно отговорна...

Един от основните проблеми 
разрешихме с 
народна кухинл. Покрай лозун
га: ,,Всичко за фронта, всичко 
за победата” — едновременно

бе решавахме и местните въпроси, 
отнасящи се само за димитров
градска околия. А това не беше 
лесна задача.

ване и•лздводството на нивите на зсме 
делските производители 
стиици. Обществено организира

ча-
Ако говорим за тия истори

чески дни — 
трябва да изтъкнем огромната 
по_.крспа ма пашите граждани 
в провеждането на всички зада 
чп и решения. Затова именно и 
успехите, конто димитропград-

завидпи. 
Винаги бяхме.межпу най-добри 
тс в Пиротски окръг.

В тази работа имаше

стопанските оогани-
на първо място

ск0 постигаше бяха

и доста
трудности. Обиколката на тере 
на вършехме предимно 
Кола се употребяваха 
спешни случаи. Случваше сс за 
едно денонощие да изминем пъ 
тя от Димитровград — Сенокос 

Димитровград — Куса Врана 
...С ггълма отговорност 
се отнасяха 
задачи.

пеша.
само в

всички 
към поставените

I

— Как минаха първите 
бори?

Истатко Станулов: —

Първите избори в Димитров
градско за органи на народната 
власт минаха с- небивал устгсх.

нз-

откриваието на

ПленумаУчастпуватцитс в



БРАТСТВО

БОСИЛЕГРА ДСК И 

МИННА ПОРИ Републико мила
Пише: Дитииър Йошов
торът на Икономическото учи 
лище Стоян Станков — правят 
чудеса, разхубавиха нашия кр 
ай. Където и да погледнеш очи 
те ти почиват в-ьрху зеления 
килдм ог млади борови гори. 
Но вярно е онова, Дето разпра 
ля опя мургав младгок. Напети

Ний крачиме бодро към новото време, 
с крачки гигантски вървим, 
ний хвърляме пред нас златното семе 
и нов, щастлив живот строим.

пито теглила, но Сцга научил и. 
па по-добър живот, научил не 
само да бъде производител, но 
и р внонравпо 
в разрешаването на всички оО 
ществепн н стопански въпроси 
ще съумее да се справи и с те 
зн проблелш.

ъии есенни мъгли лениво 
се влачат откъм Рнсовгща, 
Кремикоао и Параловски 

рид като се спускат долу до 
Драговищица, опеоко в небето 
стръчат само оголелите тополи, 
декор само босилеградски. И 
градът изглежда някак си сив, 
навъсен, замрял... Но това е с.» 
мо външно впечатление. Навле

\

у-, „с.вувада

Ний дълги години мъките теглихме 
с твърди .гранитни сърца, 
ио бъдеще светло иавек изградихме 
за нашите свободни деца.

зете ли в него, ще ви порази ое 
трият контраст между това тъ- 
Жг.о дьждовито есенно утро 11 
кипящия живот, Босилеград то 
зн ден приличаше на голяма 
строителна площадка. Главната 
улица е преградена, строи се но 
ва модерна жилищна сграда, у 
лица ,.Маршал Тпто“ е разрозе 
на — прави се канализация. По 
надолу се егрои нова шмназил. 
По улиците кръстосват геолози, 
които проучват недрата на бо
си леградския край, търсят руда 
— надеждата на този векове 

и изостанал

Републико мила, ти в огън израстна,
ти мъките с пази дели.
и© пак извоюва победа прекрасна —
Ти пурпур в страната хвърли.

Ний днеска сме силни, Републико мила, 
тираните наши с юмрук да възпрем, 
да браним земята, шо ни е хранила, 
и в бой за нея да умрем.

Ние крачим бодро към новото време 
с крачки гигантски вървим, 
пий хвърляхме пред нас златното семе — 
и нов, щастлив живот строим.наре,* забравен 

край. Захвърчадата машина па 
новото време и тук вече силно 
оставя езоя отпечтък.

Силният замах, желанието да 
се измъкне този край от нзост

Александър ДЪНКОВ

танадостта час по-скоро раж
да много проблеми, грешки...

Пред сградата на Общинска 
та скупщина разгорещен‘п сел 
яни, разискват. За какво? За 
грешките на бившия Общинс
ки народен отбор.

— А бе докога ще плащам да 
пък на имот, който отдавна ве 
че не е мой, жестикулираше с 
бастуна един селянин — прик
лючиха го към ореховата план 
тапия, а аз все още плащам да
НъК.

— Сега ще се оправи тоза по 
ложение — отвърщаше друг— 
аз сутринта разговарях и с дг» 
угарите от Общинската скупщ 
ина и в Комитета. Казаха ми, 
че са предприети мерки да ни 
се даде дори и обезщетение.

— Е, а със сливите, конто 
преди две, три години изсекох 
ме дори и платихме глоба, той 
това ще ни навакса. Има хора. 
които нито платиха глоба нито 
изсекоха сливите и те сега си 
варят ракийка, ще имат и да 
си пийнат и да си заплатят да 
нъка. И така р'азговорът тече 
от проблем към проблем, с ко 
ито новата общинска скупщи
на се е наела да ги разреши 
в най-къс срок от време.

Пред земеделската коопера
ция „Напредък" пак глъч и со 
чнн шопски псувни.

— Какво ще правим сега с то 
лкова ябълки, бе хора? Дсде 
бог добра година, родиха се, но 
сега накъде... — вайкаше се е- 
дин стар. мустакат шоп. Коопе 
рацията не върши вече изкутту 
ване защото няма да ги прода
ва. Казват, че пазарът бил заси 
тен с по-доброкачествени ябъ 
Д1си от нашите. Та не знам в 
Словения стасали нови добро
качествени ябълкови планта
ции. В Ужице, Пожарезац и ние 
тая година останахме на цеди
ло. И ние пък искаме нови на
саждения. а няма какво да прл 
вим и с тези. Тук нещо не е в 
ред. — продължаваше той —все 
ми се струва,, че нещо накуцва 
з нашата кооперация- Досега 
са продали само 5 вагона, а на 
нашагга територия има най-ма 
ако 70 вагона рбълки. Па това 
е берекет бе хора, който не ра 
жда всяка година и ако сега 
не успеем да ги продадем ще 
пропаднат, ще изгният..

— Единственото спасение за 
нас — намеси се з разговора 
един млад селянин 
може тук в. Босилеград да се 
направи Някакво предприятие 
за преработка на плодовете, тъ
пак все ще си 'имаме пробле
ми. Ние сме тука като сляпо 
черво, откъснати от големите 
центрове и пазари и покрай то 
ва че имаме рейсови линии и 
камиони превозването на сто
ки е скъпо и прескъпо. Тука 
му е майката, да се направи тР 
ва а да видиш тогава, дока
рай, земи си парички и хич да 
не му мислиш, а така...

— Е. ама пари, откъде пари 
за едно такова преддтоиятие?

И-така проблеми и проблеми, 
но тук всеки мисли за тях, во 
ички еднакво чувствуват тяхно 
то бреме: и селяни и граждани
н обществено-политически фа! 
ктови. Напуснах кооперацията 
с убеждението, че този трудо
любив народ, свикнал с веков-

През декемЬри-,,Вук Вубало 

на ДимишроЬ1радскаша сценаСнимаха ни за телевизията

ще бъде дадена към средата 
на декември. Режия и постанов 
ка на пиесата води Любиша 
Джорджевич.

Ето пи най-сетне и на улица 
„Маршал Тито” където учени 
ците от гимнезията и Средно
то икономическо училище въ
веждат в града канализация-

— За пари работиме — каз
ват те
сл направиме младежки клуб 
в училището с магнетофон п гр 
амофон. Клуб за културно раз 
влечение.

Всичките те са членове на Го 
райското движение, 
на дружестврто станало извест 
но в цялата страна.

— Преди някй ден — разказ 
ват те с гордост 
ха хора от Югославската р'а- 
диотелевизия- Снимаха ни в мо 
мента, когато бяхме на акция.

— Добре е, че най-сетне и Ця 
дата страна ще узнае за нашите 
успехи, та да «яма вече опити 
каквито сега- се правят в Леско 
вац и Ниш, дори и в Републи
ката, да се порицаят нашите 
дела — с огорчение разказва е* 
дин младеж — и всичко какво' 
то сме направили да се предс
тави като че е работено с ка
питаловложения самооблагане. 
Имаме ние данни, а дадохме 
ги и на другарите от телевизия 
та, какво сме, ние гораните, на 
правили а какво другите. Ако 
всички тези опити се правят са 
мо зарад наградите ще се отка 
же.м и от тях, но искаме приз 
напие, а не подценяване на на
шия труд и Нашата оргаииза- 
ЦИя-

— Добри са те, нашите мла
дежи и девойки — казва дирек

Членовете на самодейния ко
лектив „Христо Ботев” в Дими 
тровград вече подготвят ,.Вук 
Бубало” от Бранко Чопич.

1 Премиерата на „Бук Бубало’’

на съществува неразбиране от 
страна, дори и на някои отго
ворни хора ,за постигнатите ус 
пехн. Но ние им казваме, нека 
дойдат и сами видят как и как 
во е наппазено.

Вечер е. Дъждът все Още не 
спира. Из подуссветенпге ули
ци редкц минувачи, чийто си
луети бързо се губят от погле 
да. От билиярда в кафенето 
-,’ГС-лн Стан" изл!1зат Няколко 
спортно облечени з якета мла 
дежи и базно, с козбойска по 
за. потеглят надолу към учи
лището...

Тръгнах след тях. Спират то 
чно пол прозорците на Средно 
го икономическо училище и за 
почват да подсвйркват. Сигна
ли за ученичките. Чакат., пос
ледният час още не е завършил

— Мъка мъчиме с тях — спо 
мних си за разговора, който во 
дих с директора на училището 
още през деня — нито нещо ра 
ботят, нито са членове на няка 
ква организация, а всека вечер 
са з двора на училището и ни 
пречат в работата. Развалят до 
брите младежи и девойки. Има 
гл десетина такива в града и 
никой нищо им не може.

Последният час зазършн. V- 
чениците бързо излитат я се 
разотиват. Остават само ония, 
които имат среща с якетата. В 
тъмнината към Райчиловцн се 
губят няколко прегърбени де
войки...

Дъждът зали, вали...

М-

от тия средства щс

членове

тук идза_

№ ./-* >щ

Най-напред — казват теИ — умората е по-голяма. когато 
серуми наведнаж. без паузи. Второ, паузите между две ученета 
действуват благоприятно в няколко направления: на учещия 
дават възможност да си спомни материята, която е учил по-ра- 
но, т. е. га си повтаря урока. Също така при повтаряне на вед- 
наж четената материя след паузата могат да се забележат реди 
да нови, важни места, които при първото четене не са забеля 
запи. По такъв начин придобитите, знания 
рзват по нов начин и остават по-трайни.

О/ педалсгьипески'п1&лшу

Как да учим? се допълняват и езвъ

е ако
Методът на цялостта, известен още и като глобален метод 

от искона и представлява природен метод на 
ученето. Огромният опит на човечеството е придобиван през 
вековете и е пренасян от поколение на поколение именно с по 
мощта на този глобален метод. Заучването на народни приказ
ки, песни, игри и различни обреди представлява учене с помо
щта на глобалния метод.

Този метод има голямо приложение и до ден днешен и Ре" 
дица изследвания показват, че той е подходящ за придобиване 
на знания. Сериозен проблем обаче представлява това, кое ко
личество материя трябва да се вземе като цяло. Тук трябва Да 
се напомни, че понятието „цяло” не представлява например да
ла приказка или песен, защото и в тях могат да съществува1* 
отделни цялости. В такъв случай се прилага така нареченият 
комбиниран метод — учене част по част от материята и учене 
изцяло. Най-напред се прочете един или два пъти цялата мате
рия. а след това се учат отделни завъгшени части Когато те~ 
зи отделни завършени части се научат, тогава се минава към 
тяхното свързване' в едно.

има приложение

Личната, способност и обстановката са необходимото усло
вие за успешно учене. Само те не са достатъчни. Успешно уче
не изисква да се приложат определени методи, които обезпеча
ват не само по-леко и по-добро учене, но и по-трайно запаме 
тяване на ученото.

Всички експериментатори са забелязали известна иконо
мия на времето и по-добри резултати, когато времето за учене 
са разделили на няколко интервала, или когато една материя, 
която е трябвало да научат, са повтаряли в определени интер
вали от време. Обратно, най-слаби резултати са постигнати, по
знато |ученмето на една материи е извършвано наведнъж. Устано 
вено е дори. че тези интервали между две ученета трябва да 
бъдат по-кратки и приблизително същи. Така например, ако 
една материя, за която са необходими 6 часа, разделим на ня
колко интервала, резултатите ще са по-добри, отколкото ако 
настоим да научим всичко наведнъж.

Психолозите дават няколко обяснения за предимствата на 
ученето с паузи. В. м.
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ДОЙДОХА ЕСЕННИТЕ ДНИ 

В БОСИЛЕГРАД
Най-оетне дойдоха 

дни. Ония есенни дни. които но 
сят със себе мъгла, ситен дъ 
жд и кал, които пълнят кафе
нетата с картоиграчи и „майсто

ри,’ на билиярда Без да чакат мра 
ка в ..Кино-стан” се отправят 
десетки хора.
' Пък улиците същинско бла

то . ..

есенните Към това трябва да се при
бави и „дейността” на услужно 
то предприятие, което едва сега 
намери време да слага водопро 
водни тръби. Ако към това при 
бавим още изграждане на жи
лищна сграда и поради това за 
градена улицата „Георги Дими
тров” ... Ясна картина . . За
питан един шегобиец какво и- 
ма ново в Босилеград, отгово
рил: „Имахме си две улици — 
едната прекопаха, другата за
градиха и..

Но да оставим улиците и влв 
зем в единствено отворените яв 
ни локали...

Масите на картоиграчите по
тънали в дим. „Санс... Пик... Ка 
Р°-.. двадесет и пет... кец...” Пл 
гоща-г картите като майски дъ
жд. Едн0 малко дете тегли та
тко си за ръкава и лакомо по
глежда към големия шоколад: 
..Хайде бе татко, натепай 
X.. за да взема шоколад” (За 
пояснение: играта на пари е 
забранена и Се играе на шоко
лад.)

I

КОНКУРСИ И ПРОТЕКЦИЯ?
рейте.
ито обикновено ’ 
заведения .. .

напоследък малко 
публикуват в 

се лепят на вратата
се вярва на кошеу- 

ггечата, и на тези, ка
на разни Учреждения иИ

Ако вземем кТяа РСИ0Еание за тази боязън
просветата, в земеделсш^тГк^пеп^ МЗи ГОДИНа к°нкурсите в 
вание за известно „г^равя^ Пс^ ПР' Ще
нашата стара балканска болест — ТОВата е резУлтат на
ме - в някои нанш0селГ^1тГмТна ^ ЯТа- В ПОСлЕДИо вре- 

Ще вземем само .даа най-драстщшГ:КИ граН1а*и- 
ведени — конкурсът за майстор ^лап „ „ГТр"Мера’ как са ' 
мназия „Иосип Броз Тито” в Ди^грмтТ 1ТР°ВГраАС1СаТа 
крета» на основното училище вШ^ново коикуРса за
вен кон^ЛзТприем?нИе " ~зи**а бе обя-
конкурса стоеше, покрай другите уеловТ? Р' В уСловията наглягаадгк *
ни). За това своевременно пмгч Ртият (той има над 50 годи- ментар и Радил-СТпр 3 И В°СТНИк -.Братство”* дадеко.

в ПШИ3ията3огново3себсъбрГ°ц Лнп™К3 училищният отбор 
шава да се обяви нов Условията в нп™ стаРИя конкурс, и ре 
щите. Разликата се състои само в тов! °а почти Съ-
години (могат и да конкурират всички) а ° се ограничават 
от предприятието в което е -прф гЛкК ’ а търСи Се и съгласно&г
новина) в конкурса __ пак стона рабатНкк,ь^- Тази „качествена”
циални разговори Вече упгпи™ 3 На °ФпПиалии и неофи- 
си остане вече порано п^ит п^ Л°°ЯТ --Слухове- че пак ще 
лиране на1 първия конкурс ’ ради КОит° и Д°йде до ану-
не е ли могло ™в*пър^7^конкут^па^с”6 Т°Й’ Абсолюти°. Само 
- мирна работа Сегаеече^^ Да^изтькнат тези уедовхщ и 
създала голяма доза на съмтение. НОшеНие на конкурсите

***

ОСНО-

про
ги

чичо

При билиярда положението е 
същото. Двойките играят, а де 
сетки любознателни очи Следят 
топките, занасят се час на ед
на, час на друга страна, ритат 
с нозе, помагат . .. „Десетка .. 
Айде сестро! .. . Ееее . .

одерем — радостно 
възклицва единият — 
горе я”

— „Кого. мене ли?!! ттте 
възразява втория.

И повтаряните междуметия ка 
ртинно представят, съпровеждат 
^У1илото се. А подправките 
са от всякакъв виц... Някои от 
тях са „по-тлъсти” и от есен
ните свине, които тия дай кви
чат под острите ножове.

Доколког0 н опразнеят кафе 
негата, хората не си лягат В 
приятна домашна обстановка (ва 
рена ракия, пържоли, 
ни булки) плющат 
рти . .

Ще те
ааух. из-

бъ-де!”

Бура
на основното учнл^^Т|°п^ановоИКа
да има няй^тя^2 “о Т°ЗИ к°1Журс е изтъкнато: „ ... кандидатът
училище или 5 голгГни^пяа ° средно *°РГ нелгУ Равно специално лчилище или 5 години работа в органите на управлението” ..
«, ^ поднесени молби — комисията прие един от по ела
бите кандидати. Именно - на конкурса сеобадащ® ™ 
дент на Филологическо-историческия факултет в Скошге вто«е™™' ещш ° 7 КЛЗС о^азув7Жи изв°е
тен стаж, един кандидат с I клас средно училище елин к-ян 

дадат с основно училище. двама Счетвърто огд^сши! ™ 
Приет е на-стария кандидат (има над АА годигш) и — почти с
нията1Гт7я°7РгаЗОВ7НИеЛ^МЗ 24 ГОД1Ши- проведени в админиегра 

рар 1 класа- Останалите кандидати, съвсем естествено са отхвърлени ...
„ Разни са мотивите, които са накарали тези хора да конку
рират. Докато студентът-филолог изтъква неразрешени матери 
ални проблеми, едни обещават че бързо ще научат да водят 
училищна администрация, трети... Когато потърсихме обяснение 
от управителя на основното учлище във връзка с кандидатите 
гои ни позволи да прочетем само молбата на. кандидата студент 
филолог като прокомектърира: „Вижте колко са грамотни” 
-.Останалите

и конкурсът за секретар

Девойки от Босилеградско

разшъта 
карти... Ка-Ново предизборно активност в женските

организации
Без протоколи се оформяват 

секции на .дружеството на ин 
тригантите”... А то зачлекява 
оез оглед нд социална 
длежноог

ти.

прина- 
ученици. ученич- 

ки. служащи, чиновнички дома 
каши. земеделци, търговци, Про 

И ще се недоумява до кога КО 
давани... учители... работници.. 
ща, ще се дамгосват всички и 
всеки,

Конференцията за обществе
на активност на жената в Ди
митровградско показа жива 
дизборна активност, 
ки активи в комуната се устрой 
ват предизборни събрания, 
които се разглеждат 
и проблемите в тази 
ция.

докато жените в една част от 
Еурела все още са пасивни.

На 15 ноември в Димитров
град бе устроена годишна 
ференция

Пре 
Във всич- кон-

на димитровградски
те жени, на която бяха отчете 
ни резултатите 
работа в

Ше се кълнат (пусват) 
калните улици, дотраялият мо
ст, празния пазар, закъсняване 
то на автобусите, келнерите...

И ите се н-оумява до кога КО 
МПЕТЕНТНИТЕ 
ва положение.. И 
петентните?!

на
успехите

организа.— не позволи да разгледаме, под изговор- 
залите кандидати лично познаваш!’’...

Макър че това не е достатъчно и знаем какви са мотиви- 
’е. които са накарали останалите кандидати да конкурират 
шк ще дадем известен коментар.

Никак не сме съгласни с факта, че препоръката на този 
:андидат от Общинската кадрова комисия да бъде приет на ра- 
ота в земеделската кооперация — трябва да важи и за конку- 
прането му за секретар на едно просветно заведение. Освен то 
а има място за дискусия дали е най-добър и изборът. Огхвър- 
ени са кандидати от 23 години (С две години факултет или ня 
олко години средно образование) а — приет е кандидат от ре- 
овете на ония, които най-малко изпълняват условията на ко- 
курса.

„оста- в досегашната 
организацията на же 

Димитровград.
Общинска изборид конферен

ция ще бъде устроена на 5 де
кември в Димитровград.

ните в
На мног0 От тях присъству- 

ват и делегати от актива на 
Конференцията за обществена 
активност на жената в Димит
ровград

Жените във Висок и Забър- 
дие и тази година по-масово ид 
вах на събрания. 
на годината, особено 
на скопската катастрофа, ггроя 
виха жива политическа дейност

все ще търпят то 
кои са КОМ

АТ. Ст. Николов

арондация
а в течение

по време
Обаче е протокола на училищния отбор, когато са разгле 

:дани молбите на участвуващите з конкурса стои:
■:а се кандидатът В. А., който най-добре ще върши работата”...

Веднага след това пламнаха разни дискусии, основателни 
несиователни слухове... Ако вземем общественото мнс1ше за 

митически барометър, а общественото мнение трябва да се 
-ха пред р.ид, то той показа силно покачване.

Поставя се сега въпрос: Ще вярва ли утре някой на ма
йте конкурси, които изтькиеме в печата или иначе? И дали 
при нас конкурс — значи избор на най-добрия кандидат

.при-

Арондацилта е закръглява 
Не отделни парцели 
едпа или пяколко по-гОлемн 
Целта па аропднралето е да 
се съцдадо възможност 
по-рационално обработване 
на земята с помощта да ме
ханизацията.

В нашата

култура и комитет, 
комплекса по ИЗВЪд

на земеделското 
стопанство. Доколкото 
зпащия аропдацнята

земя в
пол-

_ няма въ 
зможпост да даде на собстве 
гахка па аропдираната
земя на друго място

за
площси —' нещо друго.

Има място за съмнение! М А.
щата култура и бошггет те 
могат да се договорят за при 
съеднпнаа земя да се даде 
ДРУга култура н бощггст. в 
случаи, че заинтересованите 
страгт не могат да се договор 
лт, тогава стойността на а- 
роцдираната земя се запла
ща парнчпо. На собственика 
на присъедипепата 
времено

система аропда- 
цнпта се прилага главн0 п 
полза нд селско, стопанскнто 
оргатояцин в общесгвстщ 
сектор. Съпремецпата

механизация па сел 
скостопапски оргашюащш — 
земеделски стопапстпа и коо 
перации — са разполагали 
или псе още разполагат с 
площи между конто с0 
рат и

в брой 85 п статията „Да ли Ди 
митровград може да оформи 
свой музей” Кирил Трайков пи 
са: „След живо обсъждано и 
разглеждапе па възможностите 
групата изкристализира мнени

ето, че Димитровград може да 
има свой музей...”

С това нашите читатели 
бяха осведомени за една твърде 
сериозна акция. а хората които 
ознаят значението па една така 
ва институция се зарадваха. О 
баче. до дпсс, слеп десет месе
ци Ипициятивният комитет пит 
о се с събрал повторно па засо 
дапис. нито пак е предприел Ня1. 
какви мерки да реализира по- 
ставепите здрачи. Сега пашата 
общност с право очаква да се 
обнародват същипските причини 
за този неуспех.

(На това място в бъдеще 
редакцията ще помества мате
риали за започнати, по псосъгц 
сствслп* |гач1шашш.
Умоляват се читателите да пи 
изпращат такива материали, а от 
говорните другари да изпращат 
отговори на поставените въп

роси.)

ТСХ1ЮО
ЛОГИЯ И

земя, ко
__ селскостопанско
произподител, п0 правило се 
заплаща в пари. Все пак и 
тук се предвижда възмож- 
ност за споразумение меж
ду ползващия ароидацията и 
собетпепика па земпта в па
ри се утвърждава

памн
парцели на частни

производители. ТоВа затрудп 
япа максималното използва
не па селскостопанските ма- 
шипи и увеличава„ „ разхоли-
те на произподетшуго в обще 
стпепитс стопапстпа. Чрез а 
рондация площите па 
ните ппоизподители 
Сц.едшшвпт н По този 
се получава однпен 
от земя.

кякто със 
съответла- стойпост. Заплаща 
нето на земята 
пърж^ава както 
прнация па земя.

Изключително

част- 
се при- 

пачик 
комплекс

в пари се ут 
и за експро

арондация 
се провежда и в полза на ча
СТ1П1

Като собственик-г. ... ..... на земл-
^1„,^,С Ят пР°изводител об 
хваиат от аропдацнята има 
нрапо па съответп- обещете- 
ние. С други дум,, земедел
ското стопаистпо. което при 
лага аропдацнята

селскостопански произ
водители, доколкото те имат
договори за дългоерочпа 
перацнл със земеделските 
Стопанства или кооперации. 
И тук взлмож постите 
временно

коо

да даде па собетпепика 
става дума за частен 
водител, площ със

за откриване на музежностите
й в Димитровград. Този коми
тет бе формирал в пачалото на 
февруари т. г. На 5 февруари

Ча снимката е Ипициа/ги 
1 комитет за откриване 
'й в Димитровград, който и
<: задача ,”а проучи

за съ-
__  селскостопанско

производство са оспопен крм
торий и цел

яко 
произ- 

същата
на

■рпцацията.в-ьзмо
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Проблем на едно иредирияшиеЗАПОЧНА С РАБОТА РЕСТОРАНТЪТ 

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ 

В ДИМИТРОВГРАД

Ще укрейне ли шрудоЬаша
дисцийлина Ь шронсиоршношо

„Весна кобила“иредирияшие
— Работниците са доволни ош хранаШа

дителя- Сега, когато новият ръ 
ководлтел прави усилия да въ 
веде ред в предприятието поот 
делни лица- работници вървят 
по старому. Несъмнено това до 
веде до остри сблъсквания.

и зазВъпросът за укрепване 
Хравявапе на трудовата дисци 
плина в траиспотрио предприя 

„Бесна кобила" з Босиле
град е въпрос, който напосле
дък все повече си обезпечава 
място на зачестилите събра
ния конференции, съвещания 

Въпрос се изостря 
повече, макар че е назна

по комбинат Димитровград” о- 
става на догонора. В своя режи 
я вече започна с работа.

то на желающитс да се хранят 
беше около 100 ду

Какво обаче стана тези дни?
В съгласие с вече отдавна пр 

петите и издискутирапи заклю 
ченил в комбинат 
град” започнаха с иабавката па 
основни средства, необходими 
за нормална работа на рссторан 
та. Набавен е един фрпжидер 
от 1.500 литра и други кухннеки 
уреди на стойност от около 1 
милион динара.

Тези Д1Ш обаче когато ресто

Разискванията около открива 
нето на ресторант за обществе
но хранене в Димитровград тра 
ят вече с години. Липсата на сре 
дства досега, пък и на опит, 
беше причина този твърде ва
жен въпрос да търпи отлагане.

Най-после и димитровградски 
те работници ще имат възмож
ност по време на работа да по 
лучат топла и вкусна храна.

Още в началото на тази годи 
на предприятията „Градня”, „Св 
обода”, „Механик” и комбинат 
„Димитровград” донесоха реше

в ресторанта 
ши. тис

общественоРесторантът за
работи само няколкохранене

дни. Числото на ония, които се 
хранят от ден на ден нараства. 
Ако през първия ден в рсстора 
нта се хранеха само 100 души— 
днес броят им надминава 140. 
Храната, която получават е пи 
тателна и свежа, а дава се в тъ 
рпезарията па комбината по вре 
ме на пауза даа пъти дневно, 
за първа и зторас смяна.

Нпример шофьорът Пене Сто 
янов, макар че предварително 

осведомен, че ще трябва 
да излезе на линията за А- Тлъ 
мино, в момента, когато е тряб 

явц отказал. И по- 
това. че ръководителят

.Дпмитров-
и пр. Тоя бил
Още
чеи нов директор на предприя 
тисто. Трудовата дисциплина 

още не е заякнала, отдел- 
йвоеволни на поотделни 

шофьори продължават, дори 
получават
рактер. Като посочваме 
то найизострен проблем има- 

предвид монолитността, дис 
циплинираностга. 
напие което до неотдавна про 
явязаще колективът на пред
приятието и съответно постига 
ше завидни длеови успехи.

Анес, обаче, се полагат мак
симални усилия отново да се за 
веде дисциплина.

вало да се 
край
праща трима души да го вик
нат, а четвърти^ път сам тръг 
ва, шофьорът Стоянов не скло 
нил. Сетне се изяснил, че пра 

и затова не може, В 
колективът

все
ните

по-изразителен ха- 
това ка

ви кща
момента предстои 
на предприятието да предприе 
ме и приложи най-остри нака 
зателни мерки.

ме
високо съз-

. . ■ -.Ш Този случай не е единствен. 
Г Други шофьорът не внасят 
лруги
дневниците дейстзителио извър 
шената работа, задържат паря 
за себе си. напускат работното 
място без да са ,се. явили или о 
сведомили някого за причини-

шофьори не внасят в
отзивчивост,

гаранция засъзнателност
пълен успех.

'Ето защо последният месец 
в транспортно предприятие ,.Бе 
сна кобила" измина под знака 

постоянни събрания, на 
бе разисквано за съзлало 

то се положение в предприяти 
ето.

те.
Тия въпроси заинтересуваха 

първичната организация на СК, 
която до неотдавна мълчеше и 
на състоялото се неотдавна съ 
брания започнаха остри разис 
квания, от която пролича, че 
макар и пр-л специфични усло 
вия — невъзможност за чести 
заседания
не познават достатъчно 
и програма на СюК.

От посоченото произлиза, че- 
положението е доста ясно осве 
тено. Посочена са причините. 
Предстои понастоящим 
кл приети заключения и реше 
ния да се рживотворят, СрещУ 
нарушителните да се прилагат 
взезъзможни мерки, за да 
репне трудовата дисциплина — 
главната артерия в живота на 
едно предприятие. Единствено 
тогава предприятието 
ще тръгне
линия на деловите успехи.

Защото транспортното пред
приятие ,,Бесна кобила/ бе (и 
си остава) най-крупното пОеД- 
пряятйе в Босилеградско. Тоя 
факт изисква от всички фак
тори да вложат максимум уси 
лия за премахването на същес 
твузащфто поло.енпе, за заздрз 
вяването на предщляятието.

кона
ито

Бе проведено събрание на 
колектив, поотделнитрудовия 

съвещания в различните иехо 
ве. събоание на първичната ор 
ганизяция на СК и лр.

И почти на всички събрания 
въпросът за трудовата дисшш 
липа. организацията на труда, 
пазенето на общественото иму 
щество бяха основни, дори е- 
динствени въпроси.

някои комунисти 
Устава,

всичразискванията! 
след назначаването на нов ди
ректор за състоянието в пред 
црлятието. проличава, че вина 
та пада върху няколко души- 
шофьори. Макар, че болшинст 
вото проявяват 
има и такива, конто само зара 
ди това, че им се стаза на сът 
срещу „четири, туризатова, 
че се подлагат на обща прин- 
пипиелна критика и се търси 
пълна отговорност, правят сво 
еволния. пиянстзуват гл постъп 
вят така, като че ли са пълни 
господари от Камионите и рей 
совсте на предприятието.

„Обективна" причини за та
кова положение е и досегашна 

несистемност и пристраст
ност на бившия ръководител о 
коло разпореждане на шофьо 
гятте на поотделни линии, „гле 
лане през поъстп" за направе
ни грешки на някои, а строго 
наказван» на дтшгн за сътттяте 
гретттки. Това е повлияло и за 
създаване на групи, а оттам и 
незачитане думата на ръково-

О т

Димитровград: Найсетне обществен стол за работниците
к-

Колко Ще струва една пор
ция храна в ресторанта за обще 
ствно хранене?

Работническият съвет в ком
бинат „Димитровград” вече раз 
глежда възможността от оказ
ването на помощ на работника. 
Засега преди отчисленото на ня 
кои предприятия от ресторанта 
още не е донесено решение е 
колко сРедаства Ще участвува 
предприятието. Така сега един 
оброк ще струва 120 динара. О- 
баче предприятие 
донесе решение да регистрира 
40—500/о от тази сумд.

Постоянното увеличение на 
числото на хранещите се в ре
сторанта товори, че той е една 
жизнена необходимост за дими 
тровградскнте работници, защо 
то голяма част от тях не са се 
мейни, а в града още няма усло 
вия за добра и евина прехрана.

М. А.

рантът започна да работи рабо 
тпицитс от „Градня”. „Овобода” 
и „Механик” не идват, а ръко
водствата На техните предприя
тия изнамират причини, с кои 
то оправдават своето отсъствие.

Трудно може да се предпо
ложи. Че въпросните предприя 
тия са се преварили в своите 
калкулации, когато са давали 
съгласие за откриването па ре 
сторанта. Според договора сред 
ства за ресторанта трябваше вс 
яко предприятие да внесе — 
според броя на работниците. 
„Градня” дава до известна сте
пен оправдателен отговор защо 
то в момента работниците й са 
пръснати. Едни се намират в 
Скопие, други по други строе
жи в страната. „Овобода” иска 
да участвува в 
обществено хранен, но от Но
ва година, тъй като засега няма 
средства. И т. н.

Всяко едно от предприятията 
намира „отговор”.

А кому трябва този ресторант, 
ако не на самите тях? ЕдинСтве

ние за откриване на съвместен 
ресторант за обществено хране 
не. Въз основа на това комисии 
при предприятията 
калкулации и програми, които 
одобриха и работническите съ
вети в съответните предприя
тия.

съзнателност

направиха отново, 
пА възходителната

предприятия вВсички тези 
едно с решенията на работни
ческите съвети за съгласие и 
желание да участвуват в осно 
ваването и издръжката на ре
сторанта За обществено хране
не доставиха и списък на рабо 
тниците. които искат 
хранят в ресторанта.

Така „Свобода” е приявила 56 
работника и решение на работ
ническия съвет още от 19, яну 
ари тази година. „Механик” съ
що, ..Градня” на 15 януари, а 
^числото на желающите да се хра, 
нят в ресторанта е било 80 ду 
ши и комбинат „Димитровград”, 
който фактически е основател 
на ресторанта е донел решение 
на работническия съвет на 16 
септември тази година, а число

наскоро ще

да се та

Ст. Н.

и Ересторанта за

ЗоОровен
агрегатПред празпика па Републиката в пашите 

общински центрове
Още миналата годппа Ди" 

митровград получи като по
дарък от околията една по
движна киноапаратура. ПРез 
месец голц бе набавен и агРе 
гат за двигател на същата.

Към средата на юли подви 
село. В-

Преди излизането на вестника повикахме по телефона 
общипските центрове; Бабушница, Власипска Округлица, Бо
силеград, за да узпаем как се подготвят да посрещнат празни
ка на Републиката:
ВЛАСИНСКА ОКРУГЛИЦА

Обадиха ни от общината, че тържествена сесия на об
щинската скупщина .няма та се Състои, обаче в навечерието 
па 29 ноември ще се устрои тържествено събрание с подход- 

програма и доклада за развитието на нова Югославия.
БАБУШНИЦА

желето кино посети 
Одоровци. По време на пред
ставлението се разпили н с" 
остана там.

Издишаха вече 5 месеца, ^ 
за този агрегат никой не с 
сеща. А юг! е захвърлен в 
дна стая в кооперативи 
дод! и — чака свой деп . • •

Център-ът за култура 
бава в иДмитровград П/гояе 
Ра от Нова гцодина да „ 
Д1е в служба един човек, ^ 
то да ръковц-и с прож 
райето на филми яоа-
чрез подвижната киноа

Изнасяме млечни ироизведения 
Димитровград без мляко— а яща

От известно време в млекопродавшщата в Дидштровград 
Това нещо влася известно неспокойствие по отяо- 

снабдявансто на града. От друга1 страна — отварят се 
вратите на разпи частни „производители”, много от конто за- 

малкото продават и доста вода.
млечни произведения, а за своите

На 27 ноември ще се състои тържествена сесия па Об
щинската скупшина. Освен съветниците от двете камари са 

прис-ьствуват дшогоброни гости — представите- 
обществено-пслитическия, културно-просветния и е-го

ст цялата комуна. В отчетния доклад ще бъ- 
постигнатите успехи на комуната.

вяята мляко, 
шепне на

поканени да 
ли на
папския живот 
дат изтъкпати 
БОСИЛЕГРАД

• •ЦСДЮ С
Дидштровград изнася 

потребители и мляко няма • ■ .

място за »ковбои« Тържествена сесия на общински ти скупщина пе
На 28 вечертта ще бъде устроено тържествено е-ц-

Сладкарница — или
Сладкарницата на Салиевич в Димитровград напоследък 
място к-ьдето се събират и провеждат дълго време ония 

подражават трюковете от „Дивля Запад .
посетители, най-често уче- 

безброй

се
предвшк а.
брание в Дома на културата, програмата за което се готви ве
че двадесет дни.

В Бежица, Клисура и в ,крутите райони центрове
община ще бъдат устроени тържествени съ-

стаиа
младежи, които

Когато влезнат някои други ___
или работнички, по техен адрес се отправят

Дали обаче агрегатъ , ^
то Стои във Височкот
цп тогава Ще бъДе ^

пазим я

и на
Босилеградската 
брания с избрани програми.
ДИМИТРОВГРАД

26 ноември. Дпес в десет часа в заседателната зала на 
Общинската скупщина в Димитровград се състоя Тържествена 
сесия на Общинската скупщина и общинския отбор на ССРН 
в чест на 20-годишнината от Второто засц а ние на АВНОЮ. 
В докла,-,а, изнесен от подпредседателя на Общинската скулщи 
на Митко * Томов, бе направен обзор върху постиженията на 
нашата страна и на димитровградска комуна през двадесетте 
години на развгегието.

ничкл
непристойни думи и изрази . ■. ем? 000

Чест0 пъти не 
ва, което имаме. мояс»

През цялото лято пе ^ срв 
ха да се намерят вР® 
дства да се прибере 
тът в Димитровград- ^

»Мрачни« улици
„ ппеледпо време много улици в Димитровград са в 

тт крушките са изпочупени (на някои места не е има- 
мрак. Или крушите затова особено не се безпокои.
ЛО) ооа живущи на улица „Сребърна”, „Чуй пе ел

Л които през тези мрачни и дъждовни есенни
Ш ДРУГИ УЛИЦИ, --------- „Мвн4ви^амечеп^__

агретЯ'
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БЕЛЕЖКА ЗА ПРИРОДАТА ОКОЛО 

ДИМИТРОВГРАД
Димитровград лежи 

те на склоновете, на Стара пла 
нина покрай река Нишава на 
четири километра от югославс 
ко-б-ьлгарската граница. Доли
ната на

в поли- Пак на Мъртвицата, 
ността ..Лилякат“ — в скалите 
над гарата, растът храсталаци 
от люляк, които са особенно 
красигзи през май, когато ухае 
Цялата местност. Тук почвата 
има деебла мъхова

в мест

д
*река Нишава през са 

мия град е широка около един 
километър и се разширява в 
.ДСъндина бара“ и „Керемид- 
\жийница‘‘. Над болницата и у- 
чидището ,,Христо Ботев“ се 
издигат баири, съставени от ва 
ровик, който в групи

повръхността. От друга стра 
Па над гарата и черквата ре из 
дигат пак хъдмисти 
пия. Тази геоморфология 
золява един типичен долииен 
хълмнист амбиент, който още 
повече се подчертава от хълми 
стия склон наречен ,,Мъртви- 
на,‘.‘.

Когато

М
Ипокривка. 

Люлякът е балконски субенде- 
митен вид и расте в природно 
състояние в Стара планина ц 
една част от Карпатите.

Южно изложените склонове 
на Мъртвилата — Лукавачка 
рудина — е по-малко 
Варовикът излиза 
ността и има повече

Т

излиза
гориста, 

на повърх-* 
открити

повърхнини. Тук често се сре
ща келяв габер.

Склонът

аъзвиттте- 
поз-

колкото з помещенията иа ,,Бал 
кан“. *-

Горите около Димитровград 
имат природна красота и да
ват отличителен белег на град 
чето. За хора от голямите гра
дове, Димитровград е хубаво 
място което Се стреми да се 
развива, а това се вижда и по 
голямите фабрични постройки 
в града.

Само негова е хубавата при
рода, гористата му околност »я 
тези елементи трябза да се из 
ползуват.

за построяването на мотел, къ- 
дето минава новият междуна
роден път. Красотата на гора 
та се приближава към хората. 
Разбира се. трябват още уся-1 
лня за да се построят там, ос 
вен мотел, и други обекти, ко 
ито по своето хубазо природно 
положение да служат за почив 
ка на трудещите се. От друга 
страна вярвам, че и много ди 
митровградчагш, когато излез- 
нат до мотела, ще им бъде мно 
го по-прлянто да седнат там от

ри. На открити места пролетно 
време Иъ-зти в голямо количе
ство червен божур. От Нешко 
во към село ПаскащЛя растът 
дъбови гори върху многоброй 
ни карстови дугаш. Тук-таме и 
ма добри цветни ливадл — По 
тумед. От Нешкбво към место 
то на влизането на Аукавачка 

- река в Нишава, през Кръстато 
дърво ,се намират искуствени 
борови VI лозя над Куртин ка
мък, но гората, не е тука гъс 
та, както в Мъртвината.

Летно време климатът на Ди 
митровград е особено благопри 
ятен за малките деца. Възду
хът. благодарение на гората, е 
члст и приятен, особено вечер 
но време. Тогава духа свеж зя 
тър из долината на манастир- 

ка че кслттгзата на тютюна и- | чето. Мъргвината има голямо 
ма своето оправдание. локално влияние върху клима

На въпха Негнково се нами- та на Димитровград. Нейните 
оа паметник, чттито линии в хо гъсти гори с планински изглед, 
шгзонта на Аимитгювгрял да- в непосоедсгзена близост с Ди- 
ват още един белег. Покоай митровград му дават една отли 
него се н^лглпат варовикови чителна черта.
скални грамада а почвано по- Естествената красота на та_
добри места с редки дъбови го зи местност ще се използува

над гробищата — 
Ьучумет — до преди 10—15 го
лини беше със силно 
ни храсти, защото тука пасеха 
доста кози. Сега вече 
местност има горист характер 
и до село Градини има 
Дъбови гори, с много 
по карстовата червена земя, ко 
иго овците особенно обичат.

Над казармите се явяват смо 
лници. Като Се върви към се
ло Радейна, по върха на Коза 
рида се забелязват Дъб, габер, 
леска, дива круша дрен. и др.' 
растения, които, поради своето 
изложение и почва, подказват 
субмедитеоански характер. Из 
обттто, в околността на Димит
ровград има доста растения с 
субмедитеоански

разред е-
пътник пристигне в 

Димитровгрд и от гарата тръг
не към дома на културата още 
преди долните рампи от Дясна 
та страна спира поглед върху 
склоновете на Мъртвината обра 
стнала с хубава, гъста гора. Се 
верно изложените.
Мъртвината са покрити с гъс
ти дъбови и габерови гори, ко 
ито въпреки вековното унищо 
жително злняние на човека са

цялата

тагтоми
растения

части на

запазили естествената си красо 
та. Над резервоарчето се нами 
рат и гъсти изкуствени борови 
гори с хубава гледка на градче 
то. Над тях пътеката води към 
манастирчето и по-нататък към 
карстовата дупка — Пропаст. 
■Тая част на Мъртвината про
летно зреме изобилствува с ху 
бави горски дветя: мгшзухар, 
кокиче, теменуги иглнче, меду 
ниче, гороивет, див каранфнл 
и много други, които ЦЪВТяТ 
през Пялото лято.

Вечерна политическа школа 

в Бабушница
характер, та

Народният универзитет »з Ба 
бущница основа 
тическ» .шкода ,която веднага

с ще започне работа. Мапар, че 
нейното седалище се намира в 
Бабушница. тя ще работи на 
Цялата територия на комуната» 
така че ще бъде посещавана 
от слушатели от Звонци, Любе 
раджа, Бонннци, Стредце 
таналите села. Как

вечерна поли
т; •

ИЛИЯ НИКОЛИЧ статия, които напълно охрабр 
яваше всички сърца на тукаш 
ните жители, но бомбата, коя 
то снощи след девет часа лзбу 
хиа и за която се узна едвам 
таиз сутрин предизвика в града 
голямо впечатление. Против г. 
Кравелов е голям 
негов интерес е да не се показ 
ва пито по ул'лците, пито по ка 
фенетата, зарад реда, който мо 
же зарад него да бъде 
шен.

и ос
ще се пос

тигне това? Както узнаваме, в 
ония места, извън Бабушница 
ще отиват лектори, които ще 
Държат беседи пред слушатели 
те. Беседите са разпоредени та 
ка щото във всеки център на 
района Аа се състои 
беседа през
ще се ръководят от лектори 
от Ниш и Бабушница.

Очаква

Архивни вести за сръбско-блгареките 

връзки в миналия век повик и в
Архивът на Историческия ин 

стггтут в Белград Съхранява в 
недрата си документи от насле 
дството на Йован Ристич, Ма 
тия Бай, Милан Миличевич и 
други сръбски политици, кои
то са играели значителна роля 
в обществения живот на сър
бите и на другите балкански 
народи през средата на мина
лия век. Материалите, които те 
ни дават са от интерес за запо 
знаването със сръбско-българс 
ките отношения от времето на 
съвместната борба за освобож 
Аение от турссото робство. Вее 
тите. които сега публикуваме» 
са само бледи фрагменти на 
тази дълга и тежка борба, ин
тересни повече зарад не
известните или недостатъчно 
известни детайли из живота на 
отделни личности, отколкото 
по своето историческо значе
ние. Но все пак, макар и таки 
ва, надяваме се, че те ще приз 
лекат вниманието на нашите и 
български изследователи.

дорович и няколко техни офи- 
цери, принудиха каггитана и 
машиниста да спрат с парахо

ща в Белград за мен до днес 
неизвестен пътгшк от същия 
параход Р. В. и Максимовнч, 
не е само в навременната ин
формация, но далеч повече в 
достоверността на описанието 
на този момент; за радостта и 
въодушевлението на очевид 
шгте, които заедно със ербе- 
кия народ се радваха и помага 
ха борбата на поробените бъл
гари за освобождение на свое
то отечество.

Предполагайки, че телеграма 
та може би е публикузана, за 
почнах да прелиствам полити
ческия вестник на Ристич ,,Ис- 
тогс" и установих, че телегоамп 
та е публикувана па 19 Май 
1876 година на четвърта стра
ница 54 брой иа вестник ,,Ис_ 
ток, но без подробности за ли
цата, които са го изпратили. Са 
мото публикуваие иа телегра
мата! в ,.Исток‘-‘, ежедневник 
на либералите, който и преди 
и след това събитие, със сим
патии осведомяваше машата об 
щссгвеност за борбата иа бъл
гарския парод против турското 
робство, особено за успехите 
на Ботевите 'и други чети, ясио 
говори за едно определено ста 
новище на соъбската общест
веност в интерес на съвместна 
та борба иа сръбския и бъл
гарски на,род против турското 
робство, — и изисква от наши 
те и български учени по-всес 
тпанно проучване на ония фак 
топи които ни сближаваха в 
миналото.

по една 
седмицата, които

нару-
се вечерната школа 

само в Звонцл да бъде посете- 
на от 40 слушатели. Макар че 
се Върши навременно запиеза 
не на

БЕЛГРАД 20 МАЙ 1871 1'ОД.

Вчера след обед се разхож
дах по Теразие с г. Анастас Ни 
колищ, когато мин г. На
местник Блазпавац. Господин 
Николич ми каза ,,Ето 
де при Шишкнн да му пожелае 
добър път* ’, Аз попитах Нико 
лпч какво се случи с бомбата, 
а той ми каза, че Някои са а- 
(рестуватги — но главният ви
новник — 
пап 'избягал.

Вчера сутринта чух, от г. Ни 
исола Радозановнч и г. Мандро 
вич че същата нощ сутринта 
|след четири часа иа г. Караве- 
лов бил нанесен побой, повода 
за това дело не ми е известен..»

.Любен Каразелов се 
пава в още три писма и то:

В писмото на Стоян Бошко- 
зич от 28 юни 1873 год. от Алек 
сипачка баня отправено до Й. 
Тистпч от което'

слушателите, тези бесе
ди ще могат да посещават 
нези, които не са се записали, 
а конто изразят, желание да 
посещават беседите. Покрай ре 
дицр други въпроси които ще 
бъдат тема на беседите. гази 
зечерна школа ще има голямо 
значение за политическото из 
дмгане на своите 
Особено

и о

го оти

посетители, 
внимание' заслужават 

онези теми, конто засяват въгг 
.роси от стопански характер и 
за по-нататъшния напредък 
кооперациите и земеделското 
производство на село. Като и- 
маме предвид, че е необходимо 
пашите хора постоянно н сис
тематически да се у съвършено 
твуват в политическо и пдеоло 
шко отношение, тази школа 
ще бъде наистина 
ходим център, където 
наш човек, който

един черногорски

на

споме-

ТЕЛЕГРАМА ЗА ПРЕМИНАВА 
НЕТО НА ЧЕТАТА НА ХРИСТО 

БОТЕВ ПРЕЗ ДУНАВА В 
БЪЛГАРИЯ

Голяма радост и възбужде
ние почузетвувах в момента, ко 
Гато между многото документи 
г/г наследството на Йован Рис 
тнч намерих и почетох теле- 
фама със следното съдържа
ние:

един необда на българския бряг между 
Раоз и Ломлаланка; развиха 
знамена и провъзгласявайки 
похода от парахода с тръба из 
лязоха като викаха „Да живее 
българия, Аа живеят въстани 
пите и да живее славянството*', 
отидоха явно з селата и пееха 
революционни песни.

Живили и илядили се 
писмо по-общирно.

Р. В. пътник от същия 
параход и Максимовнч 

Радуезац

всеки 
това желае, 

ще получава нужните тагфор! 
мации и допълни знания 
областта

узнаваме, че
като приложение е имало 
■писмо на Л. Каравелов от Буку 
рещ до Й. Ристич VI второ в гш 
см,ото иа Рад. Миловамович до 
Киежевското

п

си из
марксизма-лента шз 

ма^ и нашата социалистическа 
.действителност.

иа
наместничество,.

в което пище:
‘ ,.Вчера след обед в 5 ча
са дойдоха в канцеларията ми 
Каравелов »и Стоян Бошкозич 
и Каравелов ми каза, че днес 
ще замине в Нови Сад и каз- 
яв, че би искал да чуе 
би можал да каже 
гтите братя. На това аз му от-» 
говорих, че може да говори в 
оня Дух както Наместничество 
то е казало на Бошкович да пи 
ще. ..

И Трето з писмото от 26 юли 
1871 годила Рад. Мидойкович 
му съобщава по повод получе 
ното писмо от проф,
,.че за оня работа, която се спо 
менава в иего е гозорил мина
лия Леи п с Каравелов.

М. Андреевичв

Телеграма ад Редакцията 
иа „Исток“, Белград

П каквоКАРАВЕЛОВ
фрагменти за любен

В наследство ма Йовап Рис
тич анонимен информатовр ни 
е остазил две съобщения 
пребиваването на Любен Кара
велов в Белград. Ето тези зее

па тамнош-
Диес (17 май 1876 год.) в 11 

преди обед на параходаздецкт.с' иад 200
^ьлгари внезапно се преобляки 
а въз воиеиа униформа и кал 

?7г’л' Револвери носеха със се 
,, си» а пушки и саби взеха от 
«колкото сандъци и под ко- 
^плуването иа кръпшите зой 
Ли Христо Ботев ~л Давид То

I

Просто не вярвах, че имам в 
ръцете си такъв Ценен доку
мент за един от иай-величест- 
зените моменти в историята на 
българския народ. Значението 
иа телеграмата, който

пътници за

пи:

БЕЛГРАД 13 МАЙ 1871 ГОД.
Вчррашпа „Ружа'" 

снимки, а „Видовдан’’ уводна

Витковсъще
временно е наггисал и изпратил 
от Радуевац до сръбската донесепо-
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такиза с подковани кожени ко 
лани или с кръстлега върху ши 
ята (!), с необикновени шапки 
или прически. И София има св 
осто „сгръгадо", „корсо", „лди 
жеиие" по булеварда „Руски" 
любими сладкарници и кафене 
та където се събират младите 
— главно студентите.

В София е най-жлво и най-пъ 
стр'о през късните следобедни 
часове и вечер защото имат 
двукратно работно време. То
гава оживяват улиците . изп-ьл 
нят се ресторантите и градини 
ге понася се едниа постоянна 
тиха глъчка из града.

За десет минути о 
коло една обща маса (с масти 
ка или ракия, с обезателното 
мезе) може да се създаде ново 
познанство. Аз бях гост на ня 
колко семейства на просветни 
работници и нося в себе си 
най-добри спомени от тях. Със 
подчертана симпатия се отнас
ят към всички югославяни, ма 
кар че по иякакза традиция не 
правят голяма р'аслика между 
сърбин и югославянин. За ю- 
гославия проявяват - голям ин
терес, макар че знанията им за 
нашата страна да са все Още 
оскъдни. (Мнозина останаха из 
I гена дани, когато им разпразих 
за живота и дейността на бъл 
гарското малцинство в нашата 
страна, за нашите малцинства 
ни училища и нашия вестник). 
И българските домакини се 
стараят да обзаведат модерно 
семейстзо си, да купят хуба
ви мебели да се снабдят с теле 
визор~ и да имат... автомобил. 
Мнозина вече имата коли, но 
за добра част от жителите то 
ва е още само мечта. Й затова 
зсички пестят (системата на

чеаи тираж и и ако човек не си 
купи вестник рало сутрин рис 
купа да остане без ежедневни
ците.

Атмосферата по ресторанти-* 
те. кафенетата и сдадкариици- 

тигшчно наша—балканска

пътеписци записки от бълглрия

СОФИИСКИ АКВАРЕЛИ те е
(в добрия смисъл на думата. 
По експрес—ресторантите се 
закусва и яде на бързина. Ве
чер по градините пе*рг певици, 
а шлагери на сезона са сръбски 
те народни песни. Най-популя- 

нашият Предраг Го

Пише: Марин МЛАДЕНОВ
Септември тази година мина

•а София под знака на „щиап 
ското лято", па топли и слънчс 
ви дни, иа Пъстри и приятшг 
топове, конто са типичщ за къ 
сното лято или ранната есен. 
Неволно си прштбмних стихо
вете на Гео Милев .^септември 
ще бъде май" и помислих, че та 
зн есен това наистина е стана
ло както по калепдарска, така

ко.рпгото иа Искър. (Витоша е 
чудесна за излети Местата ка 
то ,.Копитото" или ..Златните 
мостове" са наистина красиви 
места, а облите ка-мъни — „мо 
репите" — при „Златните моето

запази. Изключение прави по 
вня център) (Партиен дом, хо
тел .,Балкан" и Централен уми 
всрсалси магазин), който съ° 
езоята тежка и масивна архи
тектура и кпемълока готика не

рио певанс: 
йкович—Цупс, за когого се раз 
правят и редица 
София. Модата си пробива пъг

анегдоди из

и по духовна лшшя, за което 
свядстелствуват тазесеяшпте ме 
жднуаролнп срещи и 
ния (курс за българистите от 
чужбина. Международен

библиотекарите, Мсж-

заседа-

кон-
грес на
дународен конгрес на славис
тите, редица международни спо 
рттг срещи, музикални ревюта 
н др.), минали в атмосферата 
на разбирателство и междуна- 

Този благ 
н духовен)

-ч-.-т-

Г Г ? * ? г * г *родно ггрпштелегзо. 
климат (годишен 
позволяваше на гостенина през 

есен езободно да бе любу 
ва на хубавия град, станал сто 
лица на България през 1879 го 
дина, да се вглежда в неговата 
физиономия, да се любува 
неговите старини и на 
което го прави вече велеграл 
(около 750 хиляди жители). Ка 
ртините. конто правят впечат
ление н са типични за София, 
биха могли най-сполучлпво да 
се предадат чрез акварелни то 
нове а полутонове. В строгия 
център господствува 
тъй като цветът на пазажа е 
такъв, а и фасадите на Народ 
мото събрание. Армейския дом 
стария царски дворец (сега на 
ционална галерия и др.) са та 

Към това трябва да се

г

тази
* -Ш»

на
новото

СОФИЯ
ве" са рядки туристически ат
ракции и интересно природно 
явление.)

София ревниво пази старини 
те си — джамията и черквите. 
Дори в центъра на града те са 
запазени, а някои са включени 
в рамките на новите комплек
си. Най-интересна и най-посе- 
щавана е Воинската черква 
(предградие на София). Тя цр 
ивлича и туристи и специално 
ти със своте фрески от 12 13 
век. наситени с елементи на ре 
ализам и хуманизъм, фрески — 
своеобразно майсторство в об 
ластта на средновековните сте 
нописи.

Няма нужда да споменавам 
различните културни 
ни институции, училища и дет 
оки градини (има и целеседми 
чни—децата там прекарват от 
понеделник до събота!), които 
са характерни за всеки култу 
рен център. Прави особено зпе 
чатление широката книжарска 
мрежа—лобпе уредените кни- 
жяннци за българска и чужле 
странна литература. Има тезгя 
Ли с книги и по тротоарите. 
Българите много четат и кутту 
ват книги. Ново.гзлязла книга 
(поман или стихо-сбттока) гто 
сто се рязгзабва за една селми 
па и то в големи тиражи. Сен- 
зяционална тт шунд-лтгтеоятуоа 
не се спеша Вестници има мно 
го, но н та се печатат з огоани

1окерът- коедити е въведена само за го 
тови дрехи!) главно за собст
вен апартамент или собствени 

„Москгич" „Волга" и-

и з София: твист поли се нос
ят (макар че официално твист 
не се играе), модерни костю
ми и прически, чанти и колани 
а между женския свят на голя 
ма цена са нашите „Ксиптан- 
ки". Материалите за дрехи са 
най-различни (според възмож 
ноегите!) но съществува тенде 
нция модерната, съвременна 
линия да се спазза. Не трябва 
да се напомни, че младите ,,ху 
лигани" в това отношение ггре 
каляват както и в другите гра 
дове а страни и че и там има

е з хармония е истинското ли 
це на града. Архитектурата на 
(ози център,' обикновено таксу 
ват софиянците като „колутов: 
ска". Ноза София (онова което 
след войната и днес се строи) 
израства вън от районите на 
атарня
цариградското шосе), комплекс 
\ Красна поляна". „Връбница" 
(в кв. Надежда) и пр. Това са 
вече съвременни жилищни ко 
мплекси. з които доминира съ 
временната архитектура. Към 
тези нови комплекси са отпра
вени очите на мнозина софиян
ци, които нямат добри кварти
ри. Жилищната криза а там се 
чувствува* защото ,,зсички пъ 
тища водят к-ьм София". Има 
и административни ограниче
ния за заселване в града, но 
все пак градът от ден над ен 
расте. Градът както Цяло е ху 
бав, чист, красив в своята про 
стота. ограничен в своя ръст 
нагоре, украсен с много зеле
нина и умепен в светлинните 
си ефекти. По езоята външно
ст той напомня на Загреб, а по 
твоята дуща-на Белград. Няма 
софиянец който да не се похва 
\и с хубавата рилока вол,а и с 
шетня въздух на Витоша. Ха 
тактерно е за софиянци -и то-* 
тя. че зсяка събота и неделя 
•зползват за викенд: и мотори 
праните А пешеходците тогава 

оправят към Витоша или по

КОЛА
..Теракота".

Това са само няколко, както 
ги нарекоха леки акварелно — 
словесни картички, които лоне 
сох в себе си от българската ст 
олица които, разбира се. са без 
претенция ла далат пълната ка 
гггина на този грал-наш съсел 
по разстояние и наш приятел
ПО ЧУВСТВЗ И ИЛоЦ

лтггттст брой — КОПРИВ- 
ПГИЦА: ГРАД МУЗЕЯ)

кива.
прибави и зеления тон-тзърде 
характерен за града като Цяло 
зелени са многобройннте гради 
ни и градинки, зелени са ален 

широките булеварди (о*

град-асв. ,,Изгок" (по

те на
собено изпъква в това отноше
ние булевард „Руски", зелени 
са зодите на езерото покрай Пя 
рка на свободата, зеленикави 
са различните униформи. цг» 
се стещат из София, зеленее се 
като огромен декор и самата 
Витоша над трала, просторът в 

С блясък
ПЕСЕН ЗА. ТИТО

равнината под нея. 
се пречупват слънчевите лъчи 
зър*су златните кубета на мо
нументалната черква „Алексан 
дър Невски' или спокойно пя 
дат върху сивата и не по-мал- 
ко красива черква ..Са. Неде
ля". върху бяло-сивите класи 
чно-монументални сгради като 
съдебната палята. Софийски^ 
университет. Телефонната пала 
та. Народната банка и друг” 
Тази тиха хармония на жълто
то. сивото, бялото и зеленото 
(което доминира) създава р 
стария център на града 
специфична атмосфера на уют 
ност, на спокойствие и инти»' 
ност, типична за по-малките и. 
ли курортните тралове Не е

В поща кошмарна на фашизма мрачен 
с факел на борбата той смело застана — 
поЕеде ни право към деня прозрачен 
о.ъс стъпки гранитни и воля стоманна.

В кър ви и бури со братството ковеше. 
Народ — мъченик великан израстна! 
Идеята на Тнто напред ни движеше 
кгьм ерата нова — щастлива, прекрасна!

За Тито говорят мощните заводи, 
за4 него пеят из Вирма и Ява: 
гражданин е той на всички народи 
и пример що учи, бодри, насърчава.

Целият народ те обича и слави, 
наш другарю Тито, теменуго бяла 
с теб ни е ръката корава и смела 
и тя може и невъзможното да направи!

науч*

е\н-

лно. чр именно тази част е пея 
тъп на научната и културната 
лейност в щяла (над з0 хяд- 
ди души паботят в област
на просветата. науката, култу
рата и изкуството!). В останя 
лата ч°ст на града се налагя 
сизо бялата боя. облагоооден- 
на места със зелони площи: си 
вн са големите булеваоди ет- 
ят се от етапите жилиттгни бдя 
кове (а новите се пписпособ- 
взт към тях), а белея-т мпямо- 
ните Фасади на мавзолея Г- 
от|ги Аими-тоя" на опомня—
ГГяг.*ОЛНЯ бт»блттг>хокЯ. белее е,- 
НОЗПП мпдояен тптдЛ . Р-ЯГЛЯ“ Гт» 
помията много на белгрялеки- 
„Метпопол"-. белесгт с° Пъти1’ 
те знани върху пазажа(градът 
има рязвиттт тяамвайшт. тполе--
ни. азтобусни и такси-Съоб—е 
ния. но опашките и блъскаш'” 
те и т-ъч се спе-*тат. Може да е* 
каже че пътншщ са тто-лиепч” 
липГПЗеии. За отбеляязане е. че-я
НпКПН
се вземат чпез самообслужване 
няма конлуктепм!) Зя СоФи-
са ТЯПЯКТРПНН ТТППСГТОТ,*Й1Гге -

Стоян АРСОВ СТАНКОВ
У Ж Ж. У У Ж. ж л- У • Ж У Ж■у ж.у ж ■ ж.у У

VI и-пан Василев Майко, трябза да отида! Още малко ни сстава!
Не те пущам Еече! И със злокобно предчувствие тя 

обвиваше ръцете около врата му. В далечината нещо отеква
ше заплашително.

А премързналите ръце на другаря го викаха. Но мвйка-
викната не издържа повече и с изнемогнал, пресгптнал глас 

на тези Ръце;
— Вървете по дяволите!
Тя привлече сина си в стаята. Той се бореше .но напр3' 

зно. На майка никой не можеше да се противопостави, Т1олУ 
обърнат към пътя, той се провикна:

— Върви!
И ръцете на другаря започнаха да стават -все по-м3^1®* 

и по-малки, докато не ги покриха крилата на нощта.
В одаята догаряше бледият пламък на газената лаМ1^?| 

Сгоян се простна на извехтялата постеля. Тези последни Д 
му бяха горчиви като кората на прегорял хляб.

Майка му, притисната до него, милваше и целуваше нР® 
мръзналите му ръце. И после дълго се суетеше около н д 
поднасаше му с обич последните си трохи царевичен хяо ^ 
дълго му говореше нежно. И все така докато не се умори 
не заспа.

РАЗКАЗ —

ВЕ ръце се протягаха в конвулсии, като Че ли шпсаха 
за помощ от пътя. Ръце, които бе покрил 
този път, като месеца, който си играеше по него. Дру
гар зове дугаря. Отрядът се бе отдалечил вече до_ 

■та.. И последната колона се бе изгубила от погледите 
Останали бяха само двамата другари. Спрели се бяха само за- 
>ади една къщичка, заради един двор, чийто жив плет се е 
рсвъриал в бял зид; заради един кладенец, който сега пред- 
тавлява обла купчина сняг, чийто геран се бе вдигнал висо- 
:о от ветровете и стоеше ням, гледайки в необятната небесна 
тир, като занемял от красотата на звездната тантела.

А може би не бяха спрели само за това, но и заради ед- 
го същество, създадено да бъде най-скъпо на света, защото то 
'ъздава всички ни в недрата си и ни отхранва на гърдите си. 
3 тази къщичка бе най-скъпото за единия от тях същество. 

ТА сега. така набързо, той искаше да го види.
Другарят му стоеше на пътя. Той зовеше и махаше с

Майката, изправена на прага, стягаше в прегръдките си 
все посилно с кокалестите си, изпити ръце. Радостта я заду
шаваше, и тя би плакала може би, но в очите Р сълзи няма
ше, защото ги бе изплакала отдавна, 
трепереха и мълвеха.

— Дните ми са станали години, а нощите безкрайни. . - 
чакам те. . . еднички сине мой. Колко си нещастен, сине мои, 
и бос и гол и гладен, — знам! Достатъчно съм била без тебе... 
Не ме оставай повече, не може майка... и аз съм гладна и жа
дна. Не отивай, не те пущам!

КТ* *т* биАоттг

• * *
^ Стоян лежеше спокойно прегърнат от майчините ръ11 с 

Той гледаше дълго в тъмния ъгъл на стаята и изведн _ го 
разширени очи като в сън видя ръцете на другаря, коИ™в[(. 
зовеха на пътя. Но сега тези ръце бяха по-големи и с2еЧеШе 
жеха по-бързо. И като че ли едната бе ранена. Кръв ка 
от нея. топла и черна и т0й просто чувствуваше топлия ^а, 
тази кръв и болка а която тя причиняваше.- Стоян с® се 
обърна полека глава и погледна в лицето на месеца, 
подаваше през ледените съткла на прозорците.

Нещо непреодолимо и пълно с прекори св вмЪ 
шата му, свърза прекъснатите нишки, стегна разхлз -т-усДа 
започна да го зове към себе си. Стоян вдигна глава.

леварди ( някои с три и чети
ри съобщителни платна) и пло 
щади, което не значи че и този 
град няма малки и тесни, 
а интимни улици (улица „Граф 
Игнатиев" като че ли е копия 
на загребската Илица!), малки 
площади и 'едноетажни кварта 
ли. Общо нзето градът имаезоя 
определена и специфична Фи
зиономия и хубаво е дето архя 

стараят.това да се

ръце*

тихи
Набръчканите й устни

%В

тектите се
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Бурелец
На моите съселяни 
войната не

За нашия бурелец скромен 
прощл ми се сега да пея: 
от поената земя роден, 
с овче мляка запоен, 
с вода студена закрепен; 
за този що рало дървено 
натиска здраво из камънаци, 
та рало вместо гръбнак 
има преди време — 
притиснат от Черен труд 
денонощен — бреме.
За борбата му с иловица, 
за плодът недоносче; 
змия в пазуха скътана, 
за дете му пеленаче — говедар, 
за любозта му станала само 
обща пет из увехнали мурузи, 
раждане на деца — 
отмяна на стари съпрузи; 
за малкият му хамбар 
що го гони к-ьм пилата, 
към секирата и колата — 
печалба дребна вън от дома. 
Пея за тихия цървулан 
що земицата си 
обича повече от себе си дори, 
За пръстта лепнала по очи, 
нашепваща таен зов — 
завеса пред живота нов.
Тя го мъчи, тя го мори, 
една крачка напред не може 
стори през своите синури — 
към нови. по-светли 
и по-човешки простори.

чиято софра преди 
знаеше за пшеничен хляб.

»НА МЕГДАНА«
N

ъ
РазказН. КОЛАКОВИЧ

Ж Ш Л А И И Е
__ Хубава мома — каза младежът.
След това тръгнаха. Човекът каза. че 

ще го вози удома си и ще нареди мла
дежът веднага Да спи с дъщеря му. Тя 
го слуша сляпо и му е преданна. Дев
ствена е като нито една мома в света. 
Младежът се съгласи и тръгна послу
шно.

ЛЕД дълго залитане през мрачни
те улици застанах пред един ие- 
ограден деор.

Един четиридесетогОдишен чо 
век носеше кошница и беше по

пили от младежа, който въртеше с не
го. Запознаха се този следобед в една 
малка кръчма. Отсреща на кръчмата в 
една тясна уличка, по която нс минава- 

продаваха стари вещи. ,.От 
игла до локомотив” викаха препродава
ните. Беше блъсканица и всеки хвале
ше своята стока.

Човекът също се занимаваше с пре 
продаване на стари вещи и изглежда пе 
челеше добре.

Младежът си беше въобразил, че е 
заболял от туберкулоза и беше решил 
всеки ден да изяжда по няколко полу- 
печени говежди шницлп и да пие най- 
малко по два литра черно вино.

Разговорът се водеше около частния 
живот. Човекът Се оплакваше че загу
бил сина и жена си през войната. Заги 
пали от бомбардировка. Останало му са 
мо шесна десетгодишно красиво момиче, 
както той говореше.

Младежът разказваше за себе си и 
за своите неволи. Оплакваше се от гру
бостта иа баша си и мащехата, които 
Не искат да го издържат повече и че ма 
кар да има двадесет години, той все пак 
е тяхно дете.

Човекът одобряваше всичко, чуде
ше се. псуваше и говореше спроплаква- 
не как, ако бил жив синът му никога не 
би позволил да работи през целия жи 
вот. Той би Се мъчил, а син му би житз. 
ял като малък цар“.

— Такъв баща бих искал! 
с въздишка младежът.

Тогава младежът почувствува про
дължителния поглед на човека отправен 
към него. Имаше нещо неспокойно и чу 
дио огнено в този поглед. Очите му 
бяха слъзливи, червени, тъжни и стра
шни.

с
Марин МЛАДЕНОВ

Дълго залитаха по улиците и младе 
вече се побоя, че човкът не знаежът

къде му е къщата, защото беше многоха коли, се
пиян.

В полето Но изведнъж човекът застана пред 
един неограден дълъг двор и пръв вле
зна в него.

— Хайде с мене — каза човекът.
— Къде вървим? — попита младе

жът.
— Хайде, когато ти казвам.
Младежът тръгна след него.
Когато стигнаха до края, където ве 

че се намираше стана на една къща и ку 
пчина камъни, човекът спусна кошни- 

. цата и каза:
— Да си починем малко.
Извади Някакви стари панталони от 

кошницата, разшири ги и ги разпростре 
на земята. С една на единия край и с 
ръка повика младежа да седне до него.

__ Не съм изморен — каза младе-

Пред мен пътеката блестеше като сняг, 
а аз замаян от дъха на гърдите ми, 
крачех напред, макар че падаше мрак 
по тясната пътека покрай върбите.

Жита. градини, цветя !. . .
Само това срещаха ечите ми.
А отдолу шепваше ми черната земя; 
„Откъсни това цвете, вземи!’’

О земьо родна, аз събрах 
най-хубавите цветя, ще ги нося с мене.
Но аз искам и житата и градините с тях — 
да понеса цялото поле зелено.

жът.
Седни, когато ти казвам. Има още 

много да се върви.
Младежът седна, като почувствува 

известна неудобност. „Ако всичко това 
е нужно, за да спя с дъщеря му тогава 
нека бъде” — помисли той.

Човекът почна да говори.
— Знаеш ли. обичам те като

Полето потъна в гъст летен мрак, 
но там нямаше нища заспало и мъртво: 
..Отидох си, родно поле. но ще дойда пак 
Довиждане доде почне жътва!”

син.
През цялото време ми беше син. Досега.

Сложи ръката на коляното на мла
дежа, а с другата го хвана за 
Говореше му на ухото.

Младежът почувствува пияния дъх 
на човека и треперещите думи.

— Но — продължаваше човекът — 
струва ми се. че ще те изгубя.

Младежът почувствува устата 
човека край самото ухо.

— А знаеш ли зашо? — Зарад дъще 
ря ми. шс бъдеш неин . . .

каза
Стойне ЯНКОВ ръката.

на
— Ще ми бъдеш син. Ще ми бъдеш 

зет. Дъщеря ми е истинска красавица. 
Извади снимка от вътрешния джоб.

Едно успешно гостуване
Квартет „Палома“ от 
Белград плени босп- 

леградските зрители

уУ ✓ /• -в» ✓ У У"У. ’ ж. ’Ж. ' ж. ’Ж, ■Ж. ' ж.' ж.

*тиге ръце на майка му паднаха иа постелята, пак като че ли 
нагласени за прегръдка. Той погледна още веднаж тези немо
щни и бледи ръце. които е го кърмили и хранили, посегна към 
карабината и с въздишка я прехвърли през рамо. Майка му 
се размърда в сън. Той се наведе над нея, целуна я в челото 
и дъхът му застана за миг, като че ли се прощава завинаги 
от нея. След това тихо огвори вратата и се намери иа двора. 
Шаро подскочи и му облиза ръката. Нощта го обгърна в ле-

Майката лежеше в кревата, със спокойно усмихнато ли
це. Сънът бе създал сдам хубав свят за пея. Създал бе една 
пролет, Една хубава, истинска пролет. Изчезнали бяха леде
ните висулки от стрехата иа малката къщурка, а живеят плет 
отново се бе раззеленил. В градината руса, хубава девойка по
ливаше разцъвтллите се листя. Ситнят вран кон цвилеше, а 
Стоян го впрягаше в каруцата. Кравата мукаше, а вимето и 
бе пълно с мляко. В огнището весело гореше огън, а от него 
достигаше приятната миризма ма топла погача.

Изведнъж старицата се спена и започна да се оглежда 
по стаята. Ръцете й бяха празни — Оголи си бе отишъл! От 
хубавия сън нито следа. Но тогава нещо се пречупи в нея и 
тя започна да се разкайва. Срамуваше со ог себе си, като мис
леше за ръцете, онези, конто изпрати снощи по дяволите. Ка
къв егоизъм, да мисли, че Стоян принадлежи само на нея! Та 
нима сега той не е отишъл да се бори именно за онази про
лет от Съня? Тогава усмивка озари лицето й и тя затвори 
вратата.

По покана на Дома на народ 
чата армия в Босилеград госту 
ва квартетът „Палома” от Бел 
град като Се представи пред бо 
силеградскнте зрители е ,,Мело 
дни на юга”.

Успешното изпълнение на ме
ксикански, испански (андалузи 
йски), пилийски, кубански и 
гръцки мелодии плени босиле- 
градчаии. Почти всяка мелодия 
беше повтаряна п0 искане на пу 
бликатл.

Квартетът ..Палома’1 и тоя 
път показа виско художествено 
майсторство в изпълняването 
на мелодиите, картно ггрена 

сяше действието сред естестве
ния амбиеит. Мелодиите бяха 
предхождаш! от пояснителни 
текстове, които създаваха на
строението у зрителите. Това е 
първ път едно гостуване да спс 
чели толкова симпатии.

Ако трябва да отбележим не- 
шо особено в'това гостуване, то 
е усърдието, а което Дома Па а- 
рмията от време па време устро 
йпа тия гостувапия и чувство
то на вече правилно утвържда
ващ се висок вкус на босиле- 
грядеките зрители. конто тоя 
пъ с особено внимание следяха 
програмата.

дените си недра.
Стоян се загледа в пътя. Тамо онези ръце, които го зо

ваха, ги нямаше вече. Той знаеше, че отрядът трябва около
извърши нападение иа голямото фа-четири часа сутринта да 

шиско укрепление. И ръцете на другаря му са там, да воюват. 
Той се ослуша. Никъде не се чу гърмеж. Значи, още не са по
чнали.

Стоян се озова на пътя и закрачи все по-бързо през дъ
лбокия пръхкав сняг, който скърцаше под краката му. Сега 
той виждаше пак пред себе си едни други ръце, огромни, съ
ставени от безброй малки ръце. И той започна да тича към 
тези ръце. Студена пот ороси челото му, но той тичаше неу
морно по пътя, по който ледената кора иа снега блестеше под 
меката светлина иа месеца. Той падаше от умора, а след тоза 
Се дигаше и продължаваше пътя. Кръвта лудуваше в жилите 
му като разбеснял ждребец, а една мисъл все повече и повече 
пронизваше ума му:

Предател, страхливец, 
дните атаки! — говореше нещо у него.

— Заради нея! — оправдаваше се той и молеше за про
шка, без да знае кого — може би многобройните ръце, които 
виждаше на хоризонта.

— Но може би още ие е късно! — говореше един друг 
глас. И тогава изчезнаха онези многобройни ръце и той забра
ви напълно себе си. Останаха само да Го призовават белите 
конуси на високите борете.

Единият цървул .се бе скъсал и 
ггремързнали крака му причиняваха страхотни болки. А той 
бе стиснал карабината в ръце и продължаваше напред.

Нека той ще дойде пак!
4 * •

отказа се от борбата в после, Борбата завърши на другия ден по обед. Фашистите бя
ха победени е тежкото сражение.

Ог върха па един бор гарваните гакаха и се готвеха да 
кацнат на едно нямо и разкървавено лице. Недалеч от него бе 
фашисткият бункер изгорен и разрушен.

Санитарите събраха труповете на бойците. От дрехите 
на трупа под бора те извадиха една книжка, на която едва 
можеше да се прочете името Стоян. До него бе експлодирала 
бомба и хвърлила през гърдите му пояс от ледена пръст, ко
ято като че ли го бе пригьрнала с ръце.

• *.

У

разкървавените му и

к.
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ЛЕГЕНДА
V л ГТ »Асен Балкански«-есенен 

йьрвенец в йирошския футболен йодсъюз
През времето, когато в Звок 

ския край е владеел цар Асен- 
чиято крепост се намирала на 
з-ьрха на скалите, остри като 
1са^я1. пътят.

ла се излагала високо над дру 
гите, от където се виждало ця 
лого му имение. Дарят дал за 
повел на това място да се по 
стави най-бдителна стража. 0

'Ж. •ЖА Последната среща от осения 
дял па първенството в Пирот- 
ския футболен подсъюз между 
отборите на „Асен Балкански" 
и „Динамо” от Суводол зарадва 
ммогобройпите любители на фу 
тбола в Димитровград. Димитро 
вградените футболисти победи, 
ха с голям резултат от б;1. кой 
то можеше да бъде и още по_ 
висок.

Първото полувреме прогече в 
„изпитване” на силите и лека 
надмощпост на димитровградча- 
ни. Може би димитровградски
те футболисти бяха подценили 
протившлеа и резултатът беше 
незначителен —
,,А. Балкансш!”.

Във второто полувреме се ра
зпи интересна и жива игра. И 
двата отбора заиграха е всички 
ели. Димитровградчани бяха по 
силен отбор и за късо време 
сломиха съпротивата на „Дина 
мо”. Вратарят на „Динамо” бе 
ше немощен пред разиграните 
нападатели на „А. Балкански”. 
Стефанов. Гюров. Златкович и 
Джорич. подпомогнати от жила 
Еата отбрана на своя отбор сра
зиха противника.

С тази победа „Асен Балкан
ски” зае първо място в пнрот- 
ски потсъюз с 12 точки. След 
ват Полет (Пирот) с 10, Задру- 
гар (Крупац) с 8 и „Будучиост” 
със 7 точки.

г

Спортен коментар
който водил за

гг <*•**; >Инциденти на снощните терени? ■а

У ■
Димитровградчани са извест

ни като непристрастгш симла- 
тизьори още отдавна. Обаче — 
в последно време и в Димитров 
градския спортен център стана 
ха инциденти.

По време на срещата по Ръч 
на топка между отборите на „А 
есн Балкански” и „Раднички” 
от Бор дойде до инцидент, ко 
йто слага гьмн0 петно върху на 
шата спортна публика, която 
не е виновна за това.

Дали съдията е трябвало да 
досъди седемметров удар или 
не — има кой да разрешава. Пу 
бликата е длъжна да понася и 
победи и поражения достойно.

Какво обаче стана в Димитро 
вград на 10 ноември тази годи-

Група неотговорш! (някои от 
които и ппяннп) хора елед за
връщане на срещата 
наха съдията и някои играчи 
от „Раднички’’. Благодарение!

на намесата на органите на ре
да, представители па „А. Еалка 
нски” и други хора не стана 
общ побой.

Сега всички осъждат тази по 
стъпка.

Обаче гостите напуснаха Ди
митровград с лошо /впечатление.

Занапред ще трябва по-остро 
да се борим сРещу изстъпления 
та на разни запалянковци, кои
то преди всичко малко се раз
бират от спорт. Неспортнсто им 
рсалпране е май-голяма доказа- 
телноство за това.

Дали спортът знае само за по 
беди?

Трябва еднакво да понасяме 
и победа и поражение, а срещу 
нарушителите на реда — зана
пред да се борим всички ние 
като не им позволим да повто
рят неспортцо Да реагират.

С това ще дохажем. че наи
стина сме способни да понасяме 
и победи и поражение.

само 2:1 за

Асеново кале
Звонска баня, бил усечеи влео- баче една нош. часовоят, кой 
ко в каменистото бърдо на ко то бил на стража изчезнал 
ето винаги зорно бдела стража, . безследно. Това не разтревожи

до царя. Той постави друг ча 
когато искал да обико совой_ на мястото на изчезна

лия. Няколко царски зойника 
са платили с главата си. а оста 

когато палите прокдиняли деня. кога
то паоят забелязал, че тука 
няма стража. Оттогава тази че 
ка носи името .,Страа.‘'./ Под 
нея днес се провлича път и 
.точно на това място е пг/око-
Р7Я ЧТ1ШР Л

на.

нагтад-
•зя ш ото тук зина ги е минавал 
паря
ли непрогледните си имения в 
долината на плаховитата и не 
лгиона Ерма. Веднаж, 
иар Асен Със свитата си искал 
да се поразходи и окъпе в бан 
ята. забелязал, че на една ви
сок? скала няма стража. Тоза 
положение нс се хазесало на

Може би ще ви интересува

Кога е била чумата в Забърдие
Много години от нашето ис

торическо минало са забраве
ни, защото не са записани. О-

но тези запис бил използван 
за ограда в гувното НаьГера 
■Станков от Гуленовци и днес

ПпПп ПптР ППЙ^ЦР ЧР ТЯЯИ ГКЯ

! Без думи
■ -щщ

НАШ
ХУПОР; :: : •;
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О
Натписът в село Гуленовци

дС-1баче за годината, когато е би 
да чумата в Забърдие сега със 
сигурност може ,да се твърди, 
|благодарение на един запис от 
жрнт случайно з село Гуленов 
ци.

се намира само дял от него:
С това положително вече мо 

же да се знае за зърлуването 
на болестта в този край.

— По време на турците висо 
чани са заплащали данъка на 
турците в град Пирот. И не са 
мо тези села. които са сега в 
границата на ФНРю но и мно 
го села намиращи се з Бълга 
рия като Бърля. Комщица и 
лр.

Л I

*
Лу

у

Г /.Най-стария човек в селото 
Сима Бошков си спомня, че ня 
кой свещеник е записал тая го 
дина на един камък селото. От 
Тогава

/(
— Кой казва, че съм още зе 

лен за шеф...
никой не е обръщал 

■нимание на тази дата. По къс
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